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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a influência do 

microcrédito na geração de emprego e renda realizada com clientes do Banco 

Pérola na cidade de Sorocaba - SP. Trata-se de uma Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público, que oferece microcrédito aos empreendedores da região. 

Esta pesquisa foi realizada com uma amostra de 30 clientes do banco, com a 

utilização de um formulário, contendo perguntas abertas e fechadas. Os resultados 

da pesquisa revelaram que o microcrédito influencia na geração de emprego e 

renda. E com essa renda, os empreendedores conseguem regularizar o negócio e 

investir em bens e serviços para melhorar sua qualidade de vida.  Esses  

empreendedores de baixa renda e excluídos do sistema financeiro tradicional 

valorizam mais o acesso ao crédito que as taxas de juros praticadas nessa 

operação, que são de 4% ao mês. Entretanto, essas taxas não os impedem de 

investir por conta própria. O crédito tomado serve para investimento em capital de 

giro e investimento fixo. Além disso, para cada empreendimento aberto foram 

gerados 2,1 postos de trabalho. 

 

 

Palavras-Chave: Microcrédito, Emprego, Renda, Banco Pérola, Empreendedor. 

 

 

 

 



NASCIMENTO, Cesar do. Microcredit and employment and income  generation 

of: Perola Bank’s experience. São Paulo, 2013. Dissertation (Master in 

Management) - Faculty of Economics and Administration, Pontifical Catholic  

University. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents results of a research on the influence of microcredit in 

employment generation and income held with the Perola Bank's customers in the city 

of Sorocaba - SP. This is a Civil Society Organization of Public Interest, which offers 

microcredit to entrepreneurs in the region. This research was conducted with a 

sample of 30 bank customers, with the use of a form, containing open and closed 

questions. The survey results revealed that microcredit influences the employment 

and income generation. And with that income, entrepreneurs can regulate the 

business and invest in goods and services to improve their quality of life. These low-

income entrepreneurs and excluded from the traditional financial system give more 

value to credit access than interest rates in this operation, which are 4% per month. 

However, these interest rates do not prevent them from investing on their own. The 

credit is used to investment in working capital and fixed investment. Furthermore, for 

each business opened, 2.1 new jobs have been generated. 

 

Keywords: Microcredit, Employment, Income, Perola Bank, Entrepreneurs. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As dificuldades socioeconômicas da população de baixa renda no Brasil, 

conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) ocorrem em 

função da falta de postos de trabalho formais que determinam o deslocamento para 

a informalidade. Por isso, tornam-se importantes “os mecanismos de acesso a 

emprego e renda porque são os melhores caminhos à cidadania” (SABADIN e 

NAKATANI, 2002, p. 1). Nesse contexto, além de todas as iniciativas de políticas 

públicas e programas sociais de diversas ordens, uma alternativa para a promoção 

social das pessoas desempregadas ou subempregadas, tem sido o estímulo à 

criação de microempreendimentos, quase sempre iniciados por meio de economias 

próprias ou de recursos de parentes e amigos (MONZONI NETO, 2006). 

 

No Brasil, há uma grande necessidade de criar mecanismos para promoção 

de acesso ao emprego e geração de renda, porque o mercado de trabalho não 

possui o dinamismo suficiente para gerar emprego no ritmo necessário para 

absorver o crescimento da população e o grande contingente de mão de obra, que 

abandona o campo em busca de melhores oportunidades nos centros urbanos 

(IPEA, 2012). 

 

Esta é uma realidade que perdura há tempos em nosso País; de acordo com 

IBGE (2010), a população brasileira tinha cerca de 160 milhões de habitantes no 

final dos anos 2000, destes, cerca de 30% viviam em situação de pobreza e a 

centralização da renda chegava aos números de 50% da população possuir apenas 

10% do Produto Interno Bruto (PIB)1 (IBGE, 2010). O sistema educacional figurava 

como pouco inclusivo e de qualidade aquém do desejado, e cerca de 41 milhões 

desses brasileiros com escolaridade2 inferior a 8 anos. Em razão do baixo grau de 

educação formal, essa mão de obra tem pouca qualificação para acessar o emprego 
                                                        
1 PIB - O produto interno bruto representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços 
finais produzidos em uma determinada região. 
2 Escolaridade, conforme IBGE (2012), as pessoas de 14 anos de idade deveriam ter em média 8 
anos de estudo, ou seja, terem terminado o ensino fundamental (completado a 8ª série). Mas, é 
somente na faixa entre 19 e 24 anos de idade que a média da população alcança 8 anos de estudo. 
Disponível em: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/educacao.html. Acesso em 29 out. 2012. 
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formal, e, na maioria das vezes, o que resta é o caminho da informalidade, para sua 

sobrevivência. 

 

Em razão das más condições de trabalho e baixa qualidade produtiva, a 

ruptura do núcleo de pobreza 3  requer a execução de um conjunto de políticas 

públicas4 com alcance social, econômico e cultural. Para sua superação, a situação 

exige também ações conjuntas entre o Poder Público, Privado e a Sociedade para 

manter um padrão mínimo de vida aos indivíduos nessa situação, que seja 

condizente com as referências socialmente estabelecidas em cada contexto histórico 

(SPINOLA, 2002). 

 

Um resultado positivo dessas ações conjuntas, que vêm apresentando-se 

como alternativas, são as políticas de apoio ao desenvolvimento dos 

microempreendedores. Este tipo de atividade tem potencial de geração de renda 

para promover melhoras nas condições socioeconômicas (YUNUS, 2008). Esses 

microempreendedores, tanto formais como informais, podem oferecer uma rota 

importante de inclusão no mundo do trabalho, para grande parte da população de 

pouca ou nenhuma qualificação que se encontra fora do mercado, desde que tenha 

algum suporte estrutural (crédito). 

 

Por exemplo, no Brasil, é visível a presença desses microempreendedores  

sobretudo na informalidade. Na pesquisa do IBGE (2009), referente a 1997 até 

2003, o Brasil tinha mais de 10 milhões de empresas na informalidade, desse total, 

80% eram constituídas por empreendedores que não possuíam ajudantes ou sócios.  

 

Conforme citam Fontes e Pero (2011), a informalidade é um fenômeno muito 

diverso que está presente na sociedade de inúmeras formas. A economia informal é 

composta por trabalhadores por conta própria e empreendedores de pequenos 

                                                        
3Neste estudo, pobreza é definida de acordo com SEN (2000) e YUNUS (2007) como sendo uma 
condição humana caracterizada por sustentada ou pela privação crônica de recursos, capacidades, 
escolhas, segurança e energia necessária para o gozo de um padrão de vida adequado e outros 
direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais. 
4Políticas públicas são definidas aqui, como o conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, no 
caso brasileiro, nas escalas federal, estadual e municipal, com vistas ao atendimento a determinados 
setores da sociedade civil. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_p%C3%BAblica. Acesso em: 25 dez. 2012. 
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negócios com até cinco empregados. A correlação entre as diferentes formas de 

informalidade é visível nessas pequenas unidades econômicas. Apesar de abranger 

um leque de atividades muito distintas, a maior parte caracteriza-se pela ausência 

de registro formal da empresa e/ou do trabalhador, poucos recursos financeiros e 

humanos, pela produção de bens/serviços de baixo valor agregado e, muitas vezes, 

por operarem em territórios com ocupações ilegais ou precárias.  

 

Mas, uma parcela considerável desse contingente de empreendimentos (de 

difícil quantificação) não tem acesso ao sistema oficial de crédito, sobretudo, ao 

financiamento à produção.  

 

Esta realidade atrasa ou impossibilita o crescimento desses 

empreendimentos, considerando que, desde a invenção do moderno sistema 

bancário por volta do século XVI5 na Itália, o mercado de crédito tem assumido um 

papel importante no desenvolvimento das atividades empresariais. Entretanto, como 

regra geral, os bancos são extremamente seletivos na avaliação da relação risco x 

retorno e nem sempre atendem a todos os pedidos de crédito. Em geral, o mercado 

de crédito configura uma situação em que a quantidade demandada por 

empréstimos é maior que a ofertada.  

 

A dificuldade de acesso ao crédito pode ser considerada um dos mecanismos 

de concentração de renda6. De acordo com Carvalho e Abramovay (2004), o que 

acaba por dificultar as capacidades empreendedoras de uma parte importante da 

sociedade, que é excluída pela dificuldade em obter os serviços financeiros (crédito, 

seguros, conta bancária), que tornem viáveis seus empreendimentos a um custo 

compatível com a rentabilidade esperada: "a questão essencial é que a 

                                                        
5 Século XVI – Anos de 1501 a 1600. 
6O conceito empregado sobre renda neste trabalho será o mesmo que, usualmente, é utilizado em 
economia, ou seja, renda, ou rendimento, são sinônimos do valor recebido, como resultado da 
atividade produtiva individual ou coletiva. Este resultado pode provir do trabalho propriamente dito, 
como produto de uma atividade sobre capital acumulado ou como subsídios entregues sob alguma 
condição. 
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desigualdade gera alocações pelas quais os pobres não têm meios de levar adiante 

projetos que poderiam ter um alto retorno social” (WORLD BANK7, 2003, p. 15). 

 

Acrescentando a essa ideia, Abramovay (2004) insiste no discurso de que a 

luta contra a desigualdade é a premissa fundamental para a vitória durável no 

combate à pobreza. Daí, a importância da transferência de ativos (educação, terra, 

crédito, tecnologias) aos mais pobres. 

 

Diante dessa realidade, o desafio que se apresenta é o desenvolvimento de 

instrumentos e estratégias adequadas às necessidades desses empreendimentos, 

melhorando seu acesso ao crédito para promoção da produtividade, gerando 

emprego e renda. Portanto, um cenário interessante para se projetar estratégias de 

combate à pobreza, é a disponibilização de crédito aos microempreendedores, para 

fomentação de atividades produtivas de forma descentralizada, com potencial de 

geração de emprego e renda nas comunidades outrora não contempladas 

(MONZONI NETO, 2006).  

 

Entretanto, esse cenário é atingido pela realidade de baixa penetração do 

crédito, que é afetada pela dificuldade de acesso por parte desses 

microempreendedores. Em virtude do histórico de alta mortalidade de seus 

negócios, da grande informalidade e de outros aspectos relacionados à insegurança 

jurídica, os bancos ainda são tímidos na oferta de algumas linhas de crédito. Isso 

ocorre porque se por um lado, a economia informal garante a sobrevivência de 

inúmeros cidadãos; por outro, condena-os, na maioria das vezes, à exclusão dos 

sistemas de previdência e seguridade social, bancário, financeiro e de crédito 

comercial, pelo fato de não terem lastro8 financeiro (CONCEIÇÃO, 2005).  

 

                                                        
7World Bank ou Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que fornece empréstimos 
aos países em desenvolvimento para  programas de capital. A meta oficial do Banco é a redução da 
pobreza no mundo.  
 
8 Termo que é usado para determinar a garantia implícita de um ativo. Desta forma, quando uma 
moeda tem lastro os investidores não questionam sua aceitabilidade, pois sabem que seu valor é 
garantido. Disponível em: http://www.igf.com.br/aprende/glossario/glo_Resp.aspx?id=1772. Acesso 
em: 20 dez. 2012. 
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Dessa forma, as instituições que oferecem crédito não conseguem atender às 

demandas, o resultado disso é que grande parte dos microempreendedores sofre 

racionamento no mercado de crédito que pode ser de diferentes tipos. “Alguns 

indivíduos recebem empréstimos com valores menores que o valor solicitado e 

outros não têm acesso a nenhum tipo de crédito” (FONTES e PERO, 2011, p. 640). 

 

Diante disso, o microcrédito vem se revelando um instrumento importante à 

medida que permite que um maior número de cidadãos tenha acesso ao crédito, 

sem tanta burocracia para desenvolver as atividades econômicas, oferecendo 

ocupação para pessoas e membros de suas famílias e, até mesmo, gerando 

emprego adicional com pequenos investimentos. Atualmente, o microcrédito tem 

sido uma alternativa de acesso ao crédito para setores de baixa renda, fator 

essencial para a promoção do desenvolvimento individual e coletivo. 

 

Somente em período recente, o Brasil vem participando de experiências de 

microcrédito se  comparado a outros países que ainda, nos anos de 1970, 

começaram a experimentá-lo, com destaque para Bangladesh, com o modelo criado 

por Muhammad Yunus com o Grameen Bank9 (Banco das Aldeias), porém, nesse 

período, o País vivia momentos de instabilidade econômica e alta inflação que 

dificultavam esse tipo de atividade.  

 

É valido ressaltar que alguns pequenos grupos fizeram um esforço isolado 

para financiar os mais pobres. Já no final dessa década, nosso País começa com 

políticas públicas voltadas à consolidação dessa estratégia, entendendo que a 

                                                        
9A origem do Grameen Bank pode ser rastreada até 1976, quando o professor Muhammad Yunus, 
Chefe do Programa de Economia Rural da Universidade de Chittagong em Bangladesh lançou um 
projeto de pesquisa-ação, para analisar a possibilidade de projetar um sistema de fornecimento de 
crédito para oferecer serviços bancários voltados para o rural pobre.  O Grameen Bank Project 
(Grameen significa "rural" ou "aldeia" em língua local Bangla) entrou em operação com os seguintes 
objetivos: estender facilidades bancárias para homens e mulheres pobres;  eliminar a exploração dos 
pobres pelos agiotas;  criar oportunidades de autoemprego para a vasta multidão de pessoas 
desempregadas em Bangladesh rural;  trazer os desfavorecidos, sobretudo as mulheres das famílias 
mais pobres, dentro da dobra de um formato organizacional que eles possam entender e gerenciar 
por si mesmos e  inverter o círculo antigo vicioso de "baixa renda e baixo investimento", em círculo 
virtuoso de "baixa renda, a injeção de crédito, investimento, mais renda, mais economia, mais 
investimento". Disponível em: http://www.grameen-info.org/. Acesso em: 23 dez.2012. 
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descentralização dos recursos é uma alternativa viável para o desenvolvimento mais 

sustentável.  

 

Frente a isso, começam a surgir como resultado novas instituições voltadas 

diretamente à concessão de crédito para os mais pobres. Em 1987, com o Centro de 

Apoio aos Pequenos Empreendimentos Ana Terra (CEAPE) em Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul; o Bando da Mulher, em 1989, na Bahia; a Portosol, em 1995, 

também na cidade de Porto Alegre; o VivaCred na capital do Rio de Janeiro em 

1996; o CrediAmigo do Banco do Nordeste criado, em 1998, e o Banco Palmas 

também, em 1998; o programa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) de microcrédito, em 2001, entre outros (MONZONI NETO, 

2006).  

 

Essas experiências positivas de distribuição de microcrédito geraram grande 

repercussão, e o Poder Público buscou alternativas para consolidar esse processo 

por meio de leis e medidas provisórias que garantissem a fiscalização e 

transparência das instituições voltadas a esse mercado.  

 

Para Dantas (2005), em 1999, a atividade de microcrédito foi marcado, 

quando começaram grandes mudanças no setor. Primeiro, porque a Lei nº 

9.790/1999 abriu para a Organização Não Governamental (ONG) de microcrédito a 

possibilidade de atuar qualificada, como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (Oscip) e permitiu a ampliação de sua capacidade operativa, 

mediante o acesso a recursos públicos, com a utilização do Termo de Parceria. 

Depois, porque foram expedidas algumas Medidas Provisórias (nº. 1.914, 1.894 e 

2.172) que estabeleceram as linhas gerais de atuação da atividade no Brasil. Diante 

disso, é possível resumir as seguintes modalidades de atuação com microcrédito no 

Brasil: 

 

 Sem fins lucrativos: 

 

 Pessoas jurídicas de direito privado (ONGs), sujeitas a restrições quanto aos 

juros praticados (máximo de 12% a.a.); 



22 
 

 
 

 

 Fundos públicos estaduais ou municipais (bancos do povo), administrados por 

autarquias, departamentos ou outras formas previstas em lei, também sujeitas 

a restrições quanto aos juros (máximo de 12% a.a.); 

 

 Oscips, de que trata a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, devidamente 

registradas no Ministério da Justiça, não sujeitas a restrições quanto às 

estipulações usuárias (taxas de juros livres); 

 

 Com objetivo de lucro: 

 

 Sociedade de Crédito ao Microempreendedor (SCM) autorizada pelo Banco 

Central, controlada por qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive instituição 

financeira privada e Oscip; e 

 

 diretamente, por intermédio de qualquer instituição financeira que trabalhe 

com oferta de crédito com o público, inclusive, sob a forma de departamento 

ou carteira especializada. 

 

O Poder Público também participa indiretamente, fomentando entidades 

especializadas, como é o caso do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), do 

Banco Popular do Brasil e de algumas agências de fomento; ou diretamente, por 

intermédio de banco público com carteira especializada, como é o caso do programa 

CrediAmigo do Banco do Nordeste que, atualmente, representa 50% do volume de 

concessão de crédito nominal nessa modalidade de microcrédito. 

 

Entretanto, um marco importante para o microcrédito no Brasil foi a criação do 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) em 2005, 

instituído no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que controla as 

atividades de microcrédito no País. Desde sua criação, até 2011, foram realizadas 

mais de 9,8 milhões de operações de microcrédito, representando uma concessão 

total de mais de 13,2 bilhões de reais, isso apoiando-se nas instituições jurídicas que 

formam a rede de microcrédito ligadas ao MTE, que são 144 Organizações da 
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Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 25 Sociedades de Crédito ao 

Microempreendedor (SCM), oito Instituições Financeiras Operadoras (IFO), 168 

Cooperativas de Crédito, dez Agências de Fomento (AF), quatro Cooperativas 

Central, dois Bancos de Desenvolvimento e um Banco Cooperativo (MTE, 2012).      

 

No Brasil, organizações com o formato jurídico de OSCIP têm estado muito 

presentes na concessão de microcrédito e atualmente, das 144 OSCIP´s habilitadas 

a conceder esse tipo de crédito, 20 estão no Estado de São Paulo, destas, uma está 

na cidade de Sorocaba. Nos grandes centros comerciais (grandes capitais), há uma 

grande concentração desse tipo de organização, portanto, trata-se de um processo 

que deve ser melhorado, para que o acesso ao crédito caminhe em uma via oposta 

à concentração de renda encontrada no País e consiga abranger comunidades 

distantes dos grandes centros urbanos. Embora São Paulo possua um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)10 de 0,841 considerado elevado, sendo uma dos 

mais altos no Brasil, a concentração de renda e a desigualdade são visíveis.  

 

O mesmo ocorre com a cidade de Sorocaba, interior paulista, que possui um 

IDH 0,828, considerado excelente, mas com os mesmos problemas encontrados em 

São Paulo; nos bairros periféricos, encontram-se os dilemas conhecidos das 

grandes comunidades carentes de nosso País, que são basicamente exemplificados 

pela falta de recursos para uma grande parte da população que, ao longo de suas 

histórias, acumula desvantagem competitiva frente aos de maior poder aquisitivo e 

intelectual (SINGER, 2002). 

 

A cidade conta com a presença de uma agência do Banco do Povo, uma 

SCM e uma OSCIP para oferecer microcrédito desburocratizado à população. O fato 

de se ter um IDH considerado elevado, contrastando com as dificuldades de gestão 

                                                        
10 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo  prazo 
em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da 
criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por 
Mahbubul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel 
de Economia de 1998. O IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a 
perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de 
desenvolvimento. Disponível em: http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx.  Acesso em: 22/11/12. 
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pública e social, torna a cidade de Sorocaba um ambiente interessante para se 

observar, como se desenvolvem políticas que ajam contra a pobreza e a 

desigualdade por meio da disponibilidade de acesso ao crédito na forma de 

microcrédito, que se caracteriza, como um empréstimo de pequena monta 

concedido para criação e/ou desenvolvimento de microempreendimentos. 

 

Como prova disso, em 2009, a iniciativa do Banco Pérola, a única OSCIP 

creditícia autorizada pelo MTE a conceder microcrédito na cidade de Sorocaba 

começou a chamar a atenção de possíveis clientes do segmento de microcrédito. O 

banco surgiu pela sensibilidade de Alessandra França, influenciada por Muhammad 

Yunus, Nobel da Paz em 2006 e fundador do Grameen Bank em Bangladesh, 

decidiu que poderia impactar positivamente a sociedade a sua volta. Desde, então, 

propôs-se a participar do Projeto Pérola, que é uma associação que visa a 

desenvolver a consciência protagonista nas comunidades assistidas de Sorocaba. 

Após desenvolver um plano de negócios, voltado ao impacto da comunidade carente 

de sua cidade, estimulada em um concurso de projetos sociais organizado, entre a 

parceria do Projeto Pérola com a Artemísia (organização internacional que visa ao 

desenvolvimento de novas ideias sociais para diminuir as desigualdades sociais), 

percebeu que os jovens, sobretudo os de famílias de baixa renda, não tinham 

acesso aos serviços financeiros, como linhas de crédito.  

 

O plano de negócio foi aprovado e premiado pela Artemísia11, sendo o prêmio 

um funding de R$ 20 mil para colocar em prática o projeto; desta forma, nasce o 

Banco Pérola em parceria com a Artemísia e o Projeto Pérola. Um banco voltado à 

concessão de microcrédito para micro e pequenos empreendedores da comunidade 

carente da cidade de Sorocaba. 

 

Pelo fato de ser um banco recém-inaugurado, com todas as dificuldades 

pertinentes ao início de um negócio e partindo de uma iniciativa de 

empreendedorismo social por parte de uma jovem de classe média, alinha-se aos 

interesses do pesquisador de conhecer e analisar a influência dessa iniciativa à  
                                                        
11Organização fundada em 2004, pioneira e referência em negócios sociais no Brasil. A Artemísia 
potencializa e capacita talentos e empreendedores para a geração de negócios de alto impacto social  
por meio de iniciativas nas áreas de educação, disseminação de conhecimento e aceleração de 
negócios sociais. 
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população carente da cidade de Sorocaba, por esta razão, busca-se conhecer por 

meio de estudo de caso o microcrédito concedido pelo Banco Pérola.   

 

O objetivo geral é analisar como o microcrédito influencia na geração de 

emprego e renda entre a população de baixa renda da cidade de Sorocaba em São 

Paulo e qual seu impacto no desenvolvimento socioeconômico desse segmento no 

período, após outubro de 2009, quando iniciou as atividades de oferta de 

microcrédito pelo Banco Pérola. 

 

Alguns objetivos específicos devem ser alcançados como: 

 

 Identificar o perfil socioeconômico dos clientes do Banco Pérola e as 

características de seus empreendimentos; 

 

 Verificar os motivos que levaram os clientes a recorrerem ao microcrédito 

para fomentar atividades produtivas; e 

 

 Verificar as variações que ocorreram, após o acesso ao microcrédito e seus 

resultados na geração de emprego e renda. 
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1 MICROCRÉDITO 
 
 
1.1 Definição de Microcrédito 
 

 

Diversos são os escritos sobre o microcrédito no Brasil, porém, este tema foi  

mais difundido em nosso País a partir da década de 199012 , com a queda da 

inflação, o aumento dos investimentos e pelo crescimento econômico, decorrentes 

do Plano Real e da abertura de mercado (ZOUAIN; BARONE, 2007). Apesar de se 

ouvir falar muito sobre o tema, não se convencionou uma definição única e exclusiva 

sobre o conceito. Portanto, para evitar confusão com outras terminologias, neste 

estudo, será utilizada a definição de Barone et al. que definem o microcrédito, como 

sendo a: 

 

 
Concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos 
empreendedores informais e micro empresas sem acesso formal ao 
sistema financeiro tradicional, principalmente por não terem como 
oferecer garantias reais. É um crédito destinado à produção (capital 
de giro e investimento) e é concedido como uso de metodologia 
especifica (BARONE et al., 2002, p. 24) 
 
 

 

A abordagem de Barone et al. (2002) vem sendo a base incorporada pelo 

SEBRAE 13 , que define o microcrédito, não apenas como uma modalidade de 
                                                        
12No Brasil, a década de 1990 foi marcada por importantes transformações de caráter estrutural 
ocorridas nos ambientes econômico e institucional, ligadas tanto ao novo conjunto de políticas 
macroeconômicas adotado, como à implementação de reformas de cunho liberalizante. O objetivo 
das medidas adotadas era estabelecer condições para a retomada do crescimento da economia, de 
forma que a crise da década anterior fosse superada. Disponível em:  
http://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807211610100-.pdf. Acesso em: 22 nov.2012. 
13 O SEBRAE existe como instituição desde 1972. Por meio de parcerias com os setores público e 
privado, o SEBRAE promove programas de capacitação, estímulo ao associativismo, 
desenvolvimento territorial e acesso a mercados. Trabalha pela redução da carga tributária e da 
burocracia para facilitar a abertura de mercados e ampliação de acesso ao crédito, à tecnologia e à 
inovação das micro e pequenas empresas. Parte desse esforço ganhou visibilidade com a aprovação 
da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/06). A Lei estabeleceu um 
ambiente que favorece o crescimento dos pequenos negócios. A legislação contabiliza avanços 
especialmente no Simples Nacional (Supersimples) e no incentivo à formalização do Empreendedor 
Individual (Lei Complementar 128/08). Disponível em: http://www.sebrae.com.br/. Acesso em: 22 nov. 
2012. 
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financiamento a micro e pequenos negócios, como de metodologia própria da qual 

se utiliza. De acordo com  o SEBRAE (2008), o maior desafio do poder Público e da 

sociedade brasileira tem sido estabelecer normas e meios por intermédio do crédito 

produtivo (microcrédito) que promovam o desenvolvimento dos pequenos 

empreendimentos, na geração de emprego e renda às populações mais pobres. 

 

Da mesma forma, que é definido pelo Programa Nacional de Microcrédito 

Produtivo e Orientado (PNMPO14), que administra a concessão desse tipo de crédito 

no Brasil pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 

Confirmando esse pensamento, Chaves cita que: 

 

 
As atividades de microcrédito podem ser definidas como a oferta de 
recursos financeiros de pequeno valor, em função das peculiaridades 
do público alvo, cuja finalidade é atender às necessidades de liquidez 
de pequenas unidades comerciais ou produtivas caracterizadas, 
normalmente, pela informalidade, reduzida produtividade, escassez 
de capital, dificuldade de oferecer garantias e exclusão do segmento 
bancário (CHAVES, 2011, p. 5). 

 

 

Monzoni Neto (2006) destaca que a atividade do microcrédito está 

diretamente ligada ao campo das microfinanças, porém, estas caracterizam-se por 

serem um conjunto de serviços financeiros (poupança, créditos e seguros), 

prestados por instituições financeiras ou não, para indivíduos de baixa renda e 

microempresas formais e informais, excluídas ou com acesso restrito do sistema 

financeiro tradicional. Dessa forma, o microcrédito é apenas um dos serviços 

financeiros oferecidos por instituições de microfinanças. 

 

O autor também define o microcrédito no contexto das microfinanças, como: 

 
                                                        
14O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO foi instituído pela Lei nº. 
11.110, de 25 de abril de 2005, tem os seguintes objetivos gerais: Incentivar a geração de trabalho e 
renda entre os microempreendedores populares; Disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo 
orientado; Oferecer apoio técnico às instituições de microcrédito produtivo orientado; com vistas ao 
fortalecimento institucional destas para a prestação de serviços aos empreendedores populares. 
Disponível em: http://portal.mte.gov.br/pnmpo/ 
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A atividade que se dedica a conceder crédito de pequeno montante 
para atividade produtiva e distingue-se dos demais tipos de 
empréstimos essencialmente pela metodologia utilizada, bastante 
diferente daquela adotada para as operações de crédito tradicionais 
(MONZONI NETO, 2006, p. 24).  

 

 

Tradicionalmente, o crédito é fornecido com uma análise feita em relação à 

situação socioeconômica do cidadão, em que pesa a avaliação subjetiva relativa às 

intenções e potencialidades do cliente. 

 

Como já mencionado, é valido ressaltar que no Brasil ocorre uma confusão 

frequente com o conceito de microcrédito e com outros tipos de créditos populares.  

 

De acordo com Monzoni Neto: 

 

 
Essa confusão deve-se ao fato de que os bancos públicos federais 
de grande porte, principalmente o Banco Popular, do Banco do 
Brasil, têm como produtos créditos de pequena monta voltados 
teoricamente à população de baixa renda. Além disso, o próprio 
governo federal classifica esses produtos em suas campanhas de 
comunicação como microcrédito (MONZONI NETO, 2006, p. 24-25). 

 

 

No discurso, o autor destaca que esses produtos não são microcréditos,  

porque não garantem com nenhuma metodologia que os recursos sejam 

efetivamente usados para fins produtivos. De fato, em geral, esses recursos, são 

usados para consumo e/ou pagamento de dívidas. Além disso, o sistema de 

garantias presente nesses programas também não garante que tais recursos sejam 

efetivamente canalizados à população de baixa renda.  

 

Portanto, para não haver confusão na conceituação de microcrédito neste 

estudo, é importante destacar os princípios e características que identificam esse 
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serviço, elaborado pelo Conselho da Comunidade Solidária15 (2002), presidido na 

época por Ruth Cardoso, a fim de distinguir  outros créditos, como: 

 

 Crédito produtivo, em que o microcrédito é um crédito especializado para 

determinado segmento da economia: o pequeno empreendimento informal e 

a microempresa. Portanto, está voltado para apoiar negócios de pequeno 

porte, gerenciados por pessoas de baixa renda e não se destina a financiar o 

consumo; 

 

 Ausência de garantias reais, que o microcrédito não trabalhe com garantias 

reais, ou seja, a concessão de crédito a empreendedores de baixa renda, que 

não têm garantias reais para respaldá-lo, tem sido atendida pelo microcrédito 

de duas maneiras. A primeira, é o aval solidário (ou fiança solidária), que 

consiste na reunião, em geral, de três a dez pessoas com pequenos negócios 

e necessidades de crédito, que confiam uma nas outras para formar um grupo 

solidário, com o objetivo de assumir as responsabilidades pelos créditos de 

todo o grupo. A outra opção, para aqueles que não querem participar do aval 

solidário, é a apresentação de um avalista/fiador que preencha as condições 

estabelecidas pela instituição de microcrédito. 

 

 Crédito orientado, no qual o caráter informal de grande parte dos pequenos 

negócios, o valor reduzido das operações de microcrédito, a ausência de 

garantias reais nas operações e a formação sociocultural dos pequenos 

empreendedores requerem procedimentos específicos no processo de 

concessão de microcrédito. O tomador de microcrédito nem sempre vislumbra 

o crédito como investimento em seu ramo de negócio e, em alguns casos, 

tem receio de se endividar. Assim, torna-se fundamental que seja concedido 

de forma assistida, o que é feito pelo agente de crédito. A postura do agente 

de crédito, suas atitudes, linguagem e abordagem devem levar aos pequenos 
                                                        
15 De acordo com o Decreto nº 2.999 de 25 de março de 1999, o Conselho da Comunidade Solidária 
tem por finalidade promover o diálogo político e parcerias entre governo e sociedade para o 
enfrentamento da pobreza e da exclusão, por intermédio de iniciativas inovadoras de 
desenvolvimento social. O Conselho age como promotor de parcerias, indutor de ideias e mobilizador 
de recursos em prol do desenvolvimento social. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2999.htm Acesso em: 21 nov.2012. 
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empreendedores as informações e orientações essenciais para êxito do 

negócio. Resumidamente, o trabalho do agente de crédito, começa com uma 

entrevista com o pretendente ao microcrédito, no local do empreendimento, 

muitas vezes, em sua própria moradia. No diálogo com o cliente, o agente de 

crédito faz o diagnóstico da situação financeira e dos aspectos gerenciais do 

negócio, dimensionando a viabilidade do crédito a ser concedido. De modo 

geral, para empréstimos de valor muito baixo essa análise quantitativa é 

simplificada, com destaque para a confiabilidade do empreendedor. 

 

 Crédito adequado ao ciclo do negócio que, embora sejam grandes as 

diferenças entre os negócios apoiados, algumas características são comuns 

às operações de microcrédito, nas quais os empréstimos variam de R$ 50,00 

a R$ 15.000,00. Os prazos de pagamentos são curtos e podem ser semanais, 

quinzenais e mensais, e a linha de crédito pode ser renovada; de acordo com 

a capacidade de pagamento os valores podem ser acrescidos. O fato de o 

tomador de microcrédito vivenciar a obtenção, a administração e a liquidação 

de diversos créditos aumenta a confiança e a motivação em relação à 

possibilidade de crescimento de seu negócio, além disso, a instituição de 

microcrédito ganha sustentabilidade e escala nas operações. 

 

 Baixo custo de transação e elevado custo operacional, nos quais a decisão de 

fazer um empréstimo, do ponto de vista do pequeno empreendedor, esbarra 

na ausência de tempo (deixar o local de trabalho) e recursos (garantias) para 

negociá-lo. Por isso, o empreendedor de baixa renda busca reduzir ao 

máximo os custos de transação que, podem pesar mais que o custo 

financeiro para ele. O uso de tecnologia microfinanceira adequada é 

imprescindível às instituições de microcrédito. Essa tecnologia consiste no 

emprego de ferramentas gerenciais e organizacionais atualizadas, com 

sistemas integrados de informações financeiras e contábeis, que elevam sua 

eficiência e produtividade e reduzem seus custos administrativos e 

operacionais. 
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 Ação econômica com forte impacto social, na qual o impacto positivo do 

microcrédito nas instituições de pobreza é amplamente reconhecido, ao 

permitir o acesso continuado ao crédito para negócios com capital próprio 

mínimo (razão pela qual não alcançaram empréstimos no sistema financeiro 

tradicional e pagam juro muito elevado), fortalece-se o empreendimento e 

aumenta-se a renda das famílias. Muitas vezes, esse processo resulta na  

volta do filho à escola, na construção de novos cômodos na casa e melhoria 

da qualidade da alimentação familiar (BARONE et al. 2002). 

 

Desse modo, o microcrédito é, por definição, uma operação financeira de 

crédito assistido, destinado a financiar a produção, de pequeno valor relativo, e 

ofertado sem a necessidade de contrapartida real como garantia (RIBEIRO, 2009). 

 

Ainda que muitas sejam as definições sobre o tema, o microcrédito tem a 

função de democratizar o acesso ao crédito, que é fundamental para a vida 

moderna, do qual grande parte dos brasileiros está excluída.  

 

De acordo com Barone et al. 

 

 
A geração de emprego e renda para as famílias usuárias vem 
introduzindo um papel estratégico para o microcrédito, com o 
favorecimento de formas alternativas de ocupação e o aumento da 
produtividade dos pequenos empreendimentos e é também uma 
importante ferramenta no processo de combate à pobreza, na 
medida em que o acesso ao microcrédito contribui para a melhoria 
da qualidade de vida dos que ocupam a base da pirâmide econômica 
social (BARONE et al., 2002, p. 11). 

 

 

Essa visão vem de encontro com o proposto por Prahalad, que fala sobre a 

capacidade empreendedora dos mais pobres: 

 

 
[...] Se pararmos de pensar nos pobres como vitimas ou como um 
fardo e começarmos a reconhecê-los como empreendedores 
incansáveis e criativos e consumidores conscientes de valor, um 
mundo totalmente novo de oportunidades se abrirá. Quatro bilhões 
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de pobres podem ser a força motriz da próxima etapa global de 
prosperidade econômica. Isto servirá como fonte de inovações. 
Suprir os consumidores da base da pirâmide exigirá inventividade em 
tecnologia, produtos/serviços e modelos de negócios. Mais ainda, 
incentivará as grandes empresas a trabalhar em parceria com 
organizações da sociedade civil e governos locais. O 
desenvolvimento de mercados na base da pirâmide também criará 
milhões de novos empreendedores na base, desde mulheres 
trabalhando como distribuidoras e empreendedoras até 
microempresas em nível de bairro e/ou vila. Essas microempresas 
serão parte integrante do ecossistema lastreado no mercado, o que 
significará igualmente a necessidade de inovações organizacionais e 
de governança (PRAHALAD, 2005, p.15). 

 
 
 

Nesse contexto, o microcrédito, é apresentado de forma estratégica, sendo 

assim os objetivos desse tipo de crédito ficam ainda mais claros, quando observados 

sob a visão ilustrativa utilizada por Meyer (2002, p.34), conforme segue na Figura 1: 

 
 

Figura 1 
Triângulo de objetivos do Microcrédito 

 

 
Fonte: Meyer (2002, p.34). 
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Com esta figura, pode-se destacar que o primeiro objetivo é atingir o maior 

número de indivíduos da classe social baixa que compõe a base da pirâmide, de 

acordo com Sen (2010). O segundo é a sustentabilidade financeira que, de acordo 

com o autor, é a capacidade de cobrir despesas operacionais e os custos dos 

fundos e outras formas de subsídios recebidos. Alcançar esse patamar é importante 

para a instituição que está concedendo o crédito, a fim de que possa permanecer no 

mercado mesmo que os subsídios disponíveis sejam suprimidos. O terceiro objetivo 

é gerar um impacto positivo sobre o bem-estar dos clientes, aumentando a 

qualidade de vida pela redução da pobreza (MEYER, 2002).  

 

Esses pilares de Meyer (2002) sobre os objetivos do microcrédito estão, de 

certa forma, ligados às necessidades básicas descritas por Maslow, conhecidas 

como a pirâmide das necessidades (diferente da pirâmide de Prahalad). 

 

Nesta teoria, o comportamento humano é explicado pelo autor em cinco 

níveis de necessidades, estas são dispostas em ordem hierárquica, desde as mais 

primárias e imaturas até as mais civilizadas e maduras (ALVES, 2007). 

 

 
Maslow elaborou uma ilustração em forma de pirâmide, pela qual 
identifica as necessidades humanas. Na base da pirâmide, 
encontram-se as necessidades fisiológicas tais como saciar a fome e 
a sede. Em segundo lugar, a necessidade de segurança, moradia, 
emprego, como uma forma de conseguir manter tudo o que já 
conquistou. Por conseguinte, a necessidades de amor, aceitação, 
participar e fazer parte de algum grupo. Em quarto lugar, a 
necessidade de estima, aprovação, reconhecimento e, por fim, a 
necessidade de autorealização, aproveitamento das potencialidades 
(ALVES, 2007, p. 29). 

 

 

Já o círculo, que está no interior do triângulo, representa as inovações em 

tecnologias, políticas e formas de gestão das instituições que concedem esse tipo de 

crédito, sendo capaz de impactar positiva ou negativamente os objetivos citados 

acima. A integração financeira e tecnológica pode melhorar significativamente as 

condições de atendimento ao público. O círculo da parte externa conforme a Figura 

1, está representando o ambiente no qual os programas de microcrédito estão 
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inseridos que, com certeza, influenciam seu desempenho. Esse ambiente também 

inclui o capital humano e social do pobre, as políticas econômicas do País e a 

qualidade da infraestrutura financeira que dá suporte às transações financeiras 

(MEYER, 2002). 

 

Voltando à terceira ponta do triângulo, relativa ao impacto do microcrédito, 

Amartya Sen (2010) professor indiano e prêmio Nobel de Economia (1998), afirma 

que a pobreza é uma privação de capacidade básica. Para o autor, a renda será  

suficiente se, com ela, a pessoa puder criar as condições (capacidades) para ocupar 

uma posição dentro do modo de produção em que vive.  

 

O Professor Muhammad Yunus, em discurso realizado em junho de 2001 em 

Bangladesh feito a um grupo de brasileiros representantes de várias entidades, 

definiu a pobreza, como sendo um resultado de rejeição: rejeição pelas instituições, 

rejeição das políticas e rejeição pelos conceitos. Assim, a pobreza é algo que se 

constrói com o tempo, por ideias, conceitos e atitudes, repassados por meio de 

gerações. No entanto, muitas são suas causas, que nem sempre podem ser 

eliminadas apenas com políticas de microcrédito. 

 

Dessa forma, o microcrédito não se resume apenas ao acesso ao crédito, 

mas, à geração de emprego e renda à população de baixa renda. O acesso ao 

crédito permite que esta população consiga expandir suas capacidades básicas de 

cidadãos e, assim, diminuir a rejeição dos diversos âmbitos citados. 

 

Diante disto, é valido observar as origens do microcrédito e suas primeiras 

iniciativas, para ter uma visão mais clara de sua praticidade e funcionalidade que, 

desde o início, vêm sendo um importante instrumento no combate à pobreza. 

 
 
 
1.2 Origens do Microcrédito 
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As primeiras iniciativas do microcrédito de que se tem notícia, têm seu berço 

no sul da Alemanha, aproximadamente, em 1846, período contemporâneo da 

difusão dos movimentos cooperativistas iniciados por Robert Owen em New Lanark 

na Escócia (SINGER,2002). Conforme o autor, a disponibilidade do microcrédito foi 

uma invenção alemã, cuja origem deu-se em duas grandes e notáveis cooperativas, 

sendo ambas contemporâneas. A cooperativa de crédito Schulze-Delitzsch criada 

por Herman Schulze-Delitzsch, juiz da cidade de Delitzsch sua terra natal, e a 

cooperativa de crédito Raiffeisen (Associação do Pão) de seu compatriota rural 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, pastor e prefeito da cidade de Weyerbusch. Conta-se 

que um rigoroso inverno, no ano de 1846, foi o responsável por uma grande tragédia 

que devastou os campos de cereais e os recursos agrícolas daquele país, deixando 

a população em situação de fome e miséria. A retrospectiva da origem do 

microcrédito revela preciosos segredos dos alicerces fundamentados em nossa 

economia atual, por essa razão, replicar a narrativa de Singer (2002), referente às 

origens é considerada válida. 

 

Com o pensamento de minimizar os prejuízos advindos da crise por causa 

das perdas na agricultura (base da economia da época), Hermann Schulze formou 

um comitê que alugou um moinho de grãos e uma padaria e comprou trigo no 

atacado para distribuir pão aos necessitados. Com a visão de ajudar a combater a 

miséria e adepto do cooperativismo, criou algumas cooperativas de artesãos e 

sapateiros, mas sua primeira tentativa de cooperativa de crédito só veio em 1850, 

com um capital equivalente de 140 dólares, oriundos de empréstimos de amigos 

ricos. Essa cooperativa veio a sucumbir pouco tempo, depois de sua saída da 

direção para assumir um cargo político. Retornando em 1851, percebeu que alguns 

amigos da cidade de Eilenburg haviam criado uma associação de crédito com as 

mesmas ideias que ele havia desprendido anteriormente, e estavam prosperando,  

por não dependerem de nenhum patrocínio financeiro, mas, apenas das 

contribuições dos sócios (pobres), que necessitavam de empréstimos. Como as 

contribuições não bastavam, a associação de Eilenberg tomava empréstimos de 

outros intermediários financeiros, dando como garantia a “responsabilidade ilimitada” 

de todos os sócios que empenhavam seus bens para obter o crédito solidariamente, 

como forma de garantir seu pagamento.  
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Em 1852, Schulze-Delitzsch reorganizou a associação, conforme o esquema 

de Eilenburg e, imediatamente, o número de sócios subiu de 30 para 150, assim, 

pôde levantar todo o capital de que necessitava, penhorando suas propriedades em 

conjunto. Estava inventada a Cooperativa de Crédito Schulze-Delitzsch, adaptada às 

possibilidades e necessidades dos artesãos e pequenos comerciantes urbanos. 

Todos os financiamentos feitos pela cooperativa destinavam-se a financiar o 

investimento produtivo. A garantia dos empréstimos era basicamente o caráter dos 

membros que os recebiam. Como todos penhoravam juntos seus bens, era de 

interesse de cada um admitir como sócios pessoas sóbrias, de boa índole e fama, 

porque se algum não arcasse com sua responsabilidade, os outros deveriam fazê-lo. 

Nessa associação, os empréstimos eram concedidos após o endosso de, pelo 

menos, dois membros e vencia em até 3 meses. A administração dessa associação 

era autogestionária, no qual a autoridade suprema era da assembléia dos sócios em 

que cada um tinha direito a um voto, independente de sua quantidade de cotas do 

capital (GERIZ, 2004). 

 

Semelhante aos motivos de Schulze, o pastor Raiffeisen percebeu que uma 

das principais causas da crise, em 1846, era a falta de crédito para os camponeses, 

pois os bancos limitavam-se a atender somente os grandes comerciantes. Fundou 

várias organizações filantrópicas para vender pão barato aos famintos e sementes 

com desconto aos camponeses pobres. Como prefeito de diversas cidades, criou 

associações para camponeses, crianças abandonadas, vadios e ex-criminosos. 

Nesse período, tomou conhecimento da cooperativa de crédito de Schulze-Delitzsch, 

e resolveu adotá-la como modelo, mas adaptando-a às necessidades e 

possibilidades dos camponeses (seu foco). Para ter interação pessoal entre os 

membros, as cooperativas de crédito rurais tinham de ser menores que as urbanas. 

Os novos membros precisam ter, além de bom caráter atestado por, pelo menos, 

dois vizinhos, terra ou, pelo menos, patrimônio tangível, como gado e equipamentos. 

Inicialmente, as cooperativas de crédito Raiffeisen não tinham capital próprio e 

levantavam empréstimos no mercado de capitais contra a garantia de 

responsabilidade ilimitada. Seguindo o mesmo modelo, essas cooperativas 

começam a ganhar força e difundirem-se em todo território alemão, chegando a ter 
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mais de 17.000 cooperativas em 1915. A grande diferença entre elas era que 

Schulze enfatizava uma filosofia de autoajuda puramente de negócios, enquanto 

Raiffeisen enfatizava a moral e os princípios cristãos (SINGER, 2002). 

 

Desse momento em diante, as cooperativas invadiram a Europa começando 

pela Itália por meio de Luigi Luzzatti, e na América do Norte por Alphonse Desjardins 

que, em 1900, com mais 12 amigos angariaram fundos para emprestar aos mais 

pobres. Essa pequena iniciativa de nome Caisses Populaires, atualmente, conta 

com 5 milhões de pessoas associadas, em 1.329 agências (SOUZA, 1992). Em 

1953, nos Estados Unidos da América, o presidente de uma metalúrgica em Chicago 

criou uma cooperativa de crédito dentro da fábrica, onde cada operário participante 

depositava mensalmente US$ 1,00 para atendimento de associados necessitados. 

Conhecido como fundo de ajuda, esse modelo cresceu, sendo replicado, 

consolidado e transformado em uma Liga de Crédito. Hoje, a Federação das Ligas 

de Crédito opera nacional e internacionalmente. Depois disso ou mesmo antes 

disso, outras manifestações desses tipos devem ter se revelado por esse mundo 

afora.  

 

 

1.3 Modelo de Microcrédito de Bangladesh 
 

 

Enquanto os países do primeiro mundo transformavam suas cooperativas de 

crédito em gigantescas organizações financeiras por conta do aumento da renda de 

seus membros, que passaram a ter acesso aos bancos tradicionais, os países do 

terceiro mundo tinham outra realidade com a grande massa de seus trabalhadores 

sem acesso a crédito, dependente apenas do pouco crédito concedido com taxas de 

juros exorbitantes oferecidas por agiotas (SINGER, 2002). 

 

Apesar de se considerar a importância da herança saudosista das origens do 

microcrédito na Alemanha, com grandes cooperativas que apoiaram milhões de 

necessitados, nenhuma teve o alcance, divulgação e modelo de negócio mais 

difundido e copiado do que o Grameen Bank ou Banco das Aldeias, criado pelo 

Professor Muhammad Yunus, em 1976, em Bangladesh. 
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Uma resposta muito criativa às necessidades dos menos favorecidos de 

Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, assim, com ideias semelhantes 

às de Schulze e Raiffensen, Yunus impressionado com a grande fome no país, em 

1974, observou que: “a fome não resultava da falta de comida, mas da incapacidade 

de uma parte grande da população de comprá-la por falta de dinheiro. O país tinha 

reserva de cereais, mas os mesmos não chegavam aos necessitados por falta de 

dinheiro” (YUNUS e JOLIS, 2007, p. 79). 

 

Observando esse cenário, Yunus e Jolis (2007) fizeram um manifesto contra a 

fome que foi muito bem divulgado e aceito por diversas universidades e órgãos 

públicos e, nesse mesmo período constataram que a economia convencional de  

otimização de lucros não era capaz de compreender e resolver o problema da fome 

dos mais necessitados. Após tomarem ciência dessa realidade, os autores decidiram 

procurar sair apenas da teoria e buscar respostas no mundo real. 

 

Desse modo, começaram a investigar as causas da pobreza em uma 

pequena aldeia chamada Jobra, próxima de sua universidade e descobriu que os 

verdadeiros pobres não eram os camponeses proprietários de terra, e sim os que 

não tinham nenhuma propriedade. Nesse montante, encontravam-se grandes 

concentrações de mulheres abandonadas, viúvas e, na maioria, com filhos que 

trabalhavam por conta própria, como artesãs ou agricultoras e adquiriam seus meios 

de produção por empréstimos dos comerciantes agiotas. Os próprios agiotas 

compravam suas produções, e as sobras eram apenas destinadas a sua 

sobrevivência, o que deixava essas mulheres em uma situação de miséria e sem 

alternativas, porque não tinham condições de serem atendidas pelos bancos 

convencionais, por falta de propriedade. O fato mais intrigante dessa pesquisa foi 

que, com apenas 27 dólares, as mulheres daquela comunidade ficaram livres dos 

agiotas. 

 

Somente com intuito de experimentar, os autores citados decidiram emprestar 

tal quantia para testar como se daria o processo de retorno desse empréstimo por 

parte da população necessitada dessa comunidade, uma vez que era alvo de total 



39 
 

 
 

desconfiança pelos bancos convencionais. Assim, começou a história do Banco das 

Aldeias. 

 

Logo após ter dado início a esse experimento, Yunus e Jolis (2007) 

conseguiram usando seu crédito pessoal como garantia, que um banco lhes fizesse 

empréstimos, que eles, em seguida, repassavam aos pobres, mas esse processo 

era muito oneroso e complicado. Percebendo essa dificuldade, conseguiram 

convencer o presidente do Banco Agrícola a abrir uma agência experimental em 

Jobra que seria administrada por Yunus e Jolis (2007) e sua equipe de 

pesquisadores da universidade com a disponibilidade de 1 milhão de Takas (moeda 

de Bangladesh) correspondente a quase, 35 mil dólares, com o nome de Grameen,  

porque não trabalhava apenas com lavradores, mas também com o comércio, a 

pequena indústria e a venda porta a porta, entre outros tipos de negócios. 

 

O resultado dessa experiência foi satisfatório, e o Grameen contava com, no 

máximo, 500 clientes, mas sua fama despertou interesse de outros diretores de 

bancos, até que o vice-presidente do Banco Central de Bangladesh lançou um 

desafio a Yunus e sua equipe para replicar o modelo de sucesso de Jobra a todo o 

território nacional. Yunus e Jolis (2007) aceitaram e começaram um plano piloto em 

Tangail, uma aldeia perigosa de Bangladesh, povoada por clandestinos marxistas16. 

 

O projeto iniciou-se em junho de 1979, e as 19 agências de outros bancos 

disponíveis na aldeia foram alinhadas a auxiliar o projeto, fornecendo capital para 

ser emprestado aos pobres. Seus primeiros funcionários eram os ex-rebeldes, que 

outrora lutavam com armas e revolução para tentar libertar o país, e agora se 

desprendiam e revelavam-se ótimos profissionais, percorrendo as ruas das aldeias 

oferecendo crédito produtivo. O modelo deu muito certo, porque a confiança dos 

moradores era percebida por meio dos agentes ex-rebeldes que o divulgavam. Em 
                                                        
16 O Marxismo é o conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais elaboradas 
primariamente por Karl Marx e Friedrich Engels e desenvolvidas mais tarde por outros seguidores. 
Baseado na concepção materialista e dialética da História, interpreta a vida social, conforme a 
dinâmica da base produtiva das sociedades e das lutas de classes daí consequentes. O marxismo 
compreende o homem como um ser social histórico e que possui a capacidade de trabalhar e 
desenvolver a produtividade do trabalho, o que diferencia os homens dos outros animais e possibilita 
o progresso de sua emancipação da escassez da natureza, o que proporciona o desenvolvimento das 
potencialidades humanas. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo. Acesso em 25 fev. 
2013. 
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apenas 3 anos, o número de membros do Grameen já chegava a 28 mil 

(MARZANO, 2011). 

 

Empiricamente, foi construída a metodologia Grameen Bank e nesse projeto 

piloto, foram testados e adaptados diversos métodos para atender com precisão às 

necessidades e peculiaridades de seus clientes. Uma estratégia inovadora para a 

localidade era emprestar dinheiro exclusivamente às mulheres, o oposto dos bancos 

comuns por ser um país muçulmano, onde as mulheres são excluídas da vida 

política, econômica e social, tendo sua participação restrita aos cuidados da família 

e obediência ao marido.  Essa estratégia não veio por acaso, mas foi motivada pelo 

fato de a grande maioria dos pobres ser composta de mulheres e porque elas 

usavam melhor o excedente ganho em suas atividades para promover cuidados e 

benefícios à família toda, com prioridade às crianças, ao passo que os homens 

tendiam para seu próprio consumo.  

 

Outra estratégia relevante dessa nova metodologia foi substituir a garantia 

real que não existia por parte dos pobres das aldeias, pelo aval solidário, pois, para 

ser aceito pelo Grameen era necessário formar um grupo de cinco mulheres, 

dispostas a se responsabilizarem coletivamente pelos empréstimos feitos a cada 

uma. O grupo reunia-se periodicamente e aprovava os pedidos de empréstimo de 

cada membro, e se a devedora deixasse de reembolsar o empréstimo nos prazos 

devidos, os demais membros ajudavam ou faziam-no em seu lugar. E se todas 

faltassem com seus compromissos, o grupo todo seria eliminado do banco. Tal 

estratégia deu-se pelo fato de acreditarem que, individualmente, “os pobres se 

sentem expostos a todo tipo de perigo, e pertencer a um grupo dá segurança” 

(YUNUS e JOLIS, 2007, p. 125). 

 

Outra estratégia inovadora do Grameen é que os clientes não precisam ir até 

o banco, e sim o contrário, por meio de agentes de crédito que percorrem as ruas 

em busca de novos empreendedores que se enquadrem no perfil de cliente do 

banco. Esses detalhes fazem a diferença para a população-alvo do banco, ao ponto 

dos membros do banco não se sentirem apenas clientes, e sim sócios do banco 

(SILVA JÚNIOR e GRANGEIRO, 2012). 
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Com esses ideais, o Grameen Bank é um antibanco, que faz tudo o que os 

bancos convencionais fazem, porém fazem-no ao contrário, que fica explícito em 

algumas diferenças fundamentais: nos bancos convencionais, a preocupação é com 

a capacidade de reembolso de seus prestatários e no Grameen é se realmente são 

pobres: nos convencionais, seus diretores têm a missão de maximizar o lucro dos 

investimentos de seus acionistas e no Grameen, têm como acionistas seus 

depositantes e mutuários.  

 
O sucesso do Grameen Bank é tão evidente que, em 1997, já somava 2  

milhões e 100 mil membros, que viviam em 36 mil aldeias e dos quais 94% eram  

mulheres, distribuídos em 1.079 agências e com mais de 12 mil funcionários. O valor 

médio de empréstimo até a data da publicação era de 150 dólares, o que foi 

suficiente para que, em 10 anos, a metade dos membros se elevasse acima do 

umbral da pobreza e mais um quarto deles estivesse em vias de conseguir o mesmo 

feito (YUNUS e JOLIS, 2007). 

 
Conforme Yunus e Jolis (2007, p. 212): “em 1997, havia programas desse tipo 

em 58 países, dos quais 22 na África, 16 na Ásia, 15 nas Américas, 4 na  Europa e 1 

na Austrália”.  

 

De acordo com Singer (2002, p. 83): “no Brasil, até 2002, havia 30 bancos 

semelhantes a esse, apoiados pelo BNDES”. 

 

 

1.4 Microcrédito no Brasil 
 

 

Influenciado por políticas internacionais, o Brasil vem experimentando o 

microcrédito há décadas, como instrumento capaz de alcançar a população 

marginalizada do sistema financeiro tradicional. Conforme Barone et al. (2002) em  

1973 em Recife e Salvador, por iniciativa e assistência técnica da organização não 
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governamental Accion Internacional 17 , na época AITEC, com a participação de 

entidades empresariais e bancos locais, foi criada a União Nordestina de Assistência 

a Pequenas Organizações, conhecida como Programa UNO. A UNO era uma 

associação civil, sem fins lucrativos, que nasceu especializada em crédito e 

capacitação. O Fundo de Crédito inicial foi montado com recursos doados pelo 

PACT (uma associação de ONG´s estadunidenses). 

 

De acordo com Barone et al. (2002), esses recursos doados pelo PACT 

foram, em 1973, depositados no Banco Nacional do Norte (Banorte), no caso do 

Recife e Banco Econômico, em Salvador. Feito esse depósito, que funcionou como 

garantia, o Banorte e o Banco Econômico abriram linhas de crédito para a UNO. 

Esse modelo foi durante muitos anos referência para a expansão dos programas de 

microcrédito na América Latina. Mas, após 18 anos de atuação e apesar de todo o 

sucesso em termos de amplitude, o Programa UNO foi fechado em 1991, por não ter 

capacidade de gerar sustentabilidade financeira no longo prazo ou por falta de 

medidas que capitalizassem o Programa. 

 
Outra iniciativa brasileira de microcrédito, conforme Almeida: 

 

 
Teve origem em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a partir de 
experiência promovida, em 1986, pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância - UNICEF em parceria com a Acción International. O 
projeto foi concebido para atuar em áreas periféricas de Porto Alegre 
e buscava encontrar formas de apoio a atividades econômicas 
informais de mulheres e famílias de baixa renda. Esta iniciativa criou 
condições para que, em janeiro de 1987, o projeto viesse a 
institucionalizar-se como entidade civil sem fins lucrativos 
denominada de Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos 
Ana Terra - CEAPE/RS. Envolvendo também a parceria com 
organizações empresariais locais, o Banco InterAmericano de 
Desenvolvimento - BID18 e a Inter-Américan Foundation - IAF, que 

                                                        
17 ACCION foi fundada em 1961 para capacitar os pobres com o conhecimento e ferramentas para 
melhorar suas vidas. Começou como uma iniciativa de desenvolvimento de base comunitária em 22 
favelas na Venezuela, Accion, hoje, é uma das organizações de microcrédito do premier no mundo, 
com uma rede de parceiros de empréstimo que abrange a América Latina, África, Ásia e Estados 
Unidos da América. 
18 A ideia de uma instituição para promover o desenvolvimento da América Latina surgiu na I 
Conferência Pan-Americana, em 1890, a iniciativa pioneira para a criação de um sistema 
interamericano. Mas quase sete décadas passaram antes que o BID se tornasse realidade, dentro de 
uma proposta do presidente brasileiro Juscelino Kubitschek. O Banco foi criado formalmente em 
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aportaram recursos para os financiamentos, a entidade surgiu 
voltada especificamente para o apoio aos microempreendimentos 
geridos por pessoas de baixa renda, com ênfase nas mulheres, 
através do crédito e da capacitação. 

 
A consolidação do CEAPE em Porto Alegre, durante o final da 
década de 80 do século passado, estimulou a continuidade da 
parceria entre o UNICEF e a AcciónInternational no sentido de 
estender a experiência para outros estados, prioritariamente para o 
Nordeste. Partindo da sensibilização de atores locais, principalmente 
entidades empresariais, este trabalho levou à criação de novas 
organizações especializadas com perfil semelhante ao CEAPE/RS. 
Em 1989, foram constituídos CEAPEs no Maranhão e no Rio Grande 
do Norte (ALMEIDA, 2009, p. 57). 

 

 

Em agosto de 1990, foi criada a Federação Nacional de Apoio aos Pequenos 

Empreendimentos - FENAPE, que passou a denominar-se Sistema CEAPE, a partir 

de novembro de 1999. O intuito era fomentar a criação dos CEAPEs regionais, 

coordenar sua atuação e oferecer-lhes assistência técnica. Esse trabalho era 

desenvolvido pela FENAPE, com apoio técnico e financeiro do UNICEF e do BID e, 

novamente, com parcerias firmadas em cada local de implantação. A partir de 1990, 

então, a expansão foi contínua, sendo constituídas várias unidades CEAPEs, a 

saber: Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal em 1992; Paraíba e Goiás em 1994; 

Pará e Bahia em 1995; Piauí e Espírito Santo em 1997; São Paulo, recriado em 

1999. 

 

Em sua metodologia, as entidades que compõem o Sistema CEAPE definem 

como orientações gerais: ação com caráter não assistencial; preocupação com a 

qualidade técnica, aliada ao comprometimento social e, por fim, visão estratégica 

que articula autossustentação com perspectiva de atendimento em larga escala 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

 

“O Sistema CEAPE constitui-se na iniciativa de microfinanças mais antigas 

que ainda permanecem em atividade no Brasil” (MONZONI NETO, 2006, p. 53). 

                                                                                                                                                                             
1959, quando a Organização dos Estados Americanos redigiu o acordo de fundação do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. Disponível em: http://www.iadb.org/Acesso em: 20/11/13. 
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Nesse sentido, Barone et al. comentam que, 

 

 
Ainda na década de 80, outra instituição foi criada e, anos depois, 
passou a operar no segmento de microfinanças. A Associação 
Brasileira para o Desenvolvimento da Mulher, denominada de Banco 
da Mulher foi criada em 1982, no Rio de Janeiro. Em 1989, com o 
apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF e do 
Banco InterAmericano de Desenvolvimento - BID, fundou a unidade 
do Banco da Mulher na Bahia, que passa a trabalhar com 
microfinanças utilizando a metodologia de grupos solidários. 
Inicialmente, o banco atendia apenas ao Público feminino, tendo 
posteriormente, incorporado também a clientela masculina (BARONE 
et al., 2002, p.16). 

 

 

Conforme Almeida (2009, p. 59-60): “filiado a Women’s World Bank - WWB, 

de origem holandesa, atualmente, o Banco da Mulher forma uma rede com 

representação nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia”. 

 

Em 1995, foi criada a primeira iniciativa com apoio governamental.  A 

Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com entidades da sociedade civil, promoveu 

a criação da Instituição Comunitária de Crédito, Portosol. Iniciou-se, então, a 

formação de um modelo institucional que vem sendo referência para a criação de 

várias entidades de microcrédito no País, baseadas na iniciativa do Poder Público e 

no controle pela sociedade civil e apoiadas no princípio da autossustentabilidade das 

organizações (BARONE et al., 2002). 

 

Monzoni Neto ressalta que:  

 

 
A década de 90 foi muito representativa para a criação dessas 
instituições, em 1996 foi a vez do Vivacred, com iniciativa do 
movimento Viva Rio, com o objetivo de conceder crédito aos 
microempreendimentos de propriedade de pessoas de baixa renda 
das comunidades carentes do Rio de Janeiro, sendo a principio 
instaladas agencias nas comunidades da Rocinha, Maré e Rio das 
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Pedras. O Vivacred também recebeu recursos provenientes do BID, 
BNDES e Fininvest (MONZONI NETO, 2006, p.53). 

 

 

Mas, conforme as palavras de Barone et al.:  

 

 
A iniciativa mais elogiada provém do Banco do Nordeste, que criou o 
CrediAMIGO em 1998, sendo um programa de microcrédito de 
atendimento direto implementado por banco estatal, voltado a 
conceder crédito e capacitação gerencial para os tomadores os 
clientes do serviço na região nordeste do País. Esse programa 
também adota a metodologia de grupos solidários (BARONE et al. 
2002, p.17). 

 

 

Em 1996, em conjunto com o Conselho da Comunidade Solidária, o BNDES 

criou o Programa de Crédito Produtivo Popular com o objetivo de divulgar o conceito 

de microcrédito e promover a formação de uma ampla rede institucional, capaz de 

oferecer crédito aos pequenos empreendedores, formais e informais, viabilizando 

alternativas de investimentos para a geração de emprego e renda. O BNDES atuou 

como instituição de segunda linha, sendo uma provedora de recursos financeiros às 

instituições de microcrédito por meio de Programa de Crédito Produtivo Popular 

(BARONE et al., 2002). 

 

Outros programas completam esse breve e rico histórico das instituições de 

microcrédito, sendo válido lembrar o programa do SEBRAE, que, em 2001, iniciou 

seu serviço de concessão de microcrédito, com objetivo de também apoiar as 

instituições de microcrédito e não atender diretamente aos clientes das 

comunidades.  

 

Outra iniciativa relevante em microcrédito ocorre na maior cidade do Brasil, 

São Paulo. O Crédito Popular Solidário, conhecido por São Paulo Confia, é uma 

associação civil sem fins lucrativos, que ostenta o título OSCIP. Criada em julho de 

2001, a partir de parceria firmada entre as seguintes instituições: Prefeitura 

Municipal de São Paulo - PMSP, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho - 

SMT; Banco Santander; Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
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Socioeconômicos - DIEESE; Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania - 

CIVES; Central Única dos Trabalhadores - CUT; Confederação Geral dos 

Trabalhadores - CGT, Instituto de Tecnologia Social - ITS, Central Autônoma dos 

Trabalhadores - CAT e Social Democracia Sindical - SDS. O Programa ainda tem 

convênios firmados com o Banco do Brasil - BB e a Caixa Econômica Federal – 

CEF.  

 

 
O São Paulo Confia atua em quase todos os bairros da cidade, 
através de pontos de atendimento instalados no Centro, Zona Norte, 
Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste. Trabalha em três vertentes, a 
saber: a) tradicional, que reclama ausência de nome protestado, 
incluindo consulta aos bancos de dados do SERASA e SPC; b) 
grupos solidários, que se apoia no capital social de grupos 
compostos por 4 a 7 empreendedores, ou seja, apoiam-se na 
confiança que eles despertam dentro de sua comunidade, 
independentemente da existência de restrições nos registros do SPC 
ou SERASA; e fomento à economia solidária, voltada à concessão 
de crédito para grupos ou cooperativas incubados pelo Programa de 
Oportunidade Solidária - POS, da Prefeitura Municipal de São Paulo 
(ESTIGARA, 2008, p. 166). 

 

 

Há também a experiência do Banco Palmas, criado em 1998, em Fortaleza no 

Estado do Ceará, pela Associação de Moradores do Conjunto Palmeiras – 

ASMOCONP, um dos bairros mais pobres da cidade que abriga cerca de 30 mil 

moradores, destes, mais de 1.500 são sócios da associação e do banco que tem 

como premissa a luta contra a pobreza local. Em termos gerais, esta associação e o 

banco atuam na forma de concessão de microcrédito para a produção, a fim de 

fomentar a criação de novos empreendimentos, também concedem crédito para o 

consumo, especialmente, para gerar movimentação nos empreendimentos locais, ou 

seja, desenvolvimento local19, e, com isso, há geração de emprego e renda, sendo 

um modelo de economia solidária20  (SILVA JÚNIOR e GRANGEIRO, 2012). 

                                                        
19Desenvolvimento local não é simplesmente o reflexo de um processo de desenvolvimento nacional 
em uma dada localidade. O que caracteriza o processo de desenvolvimento econômico local é o 
protagonismo dos atores locais na formulação de estratégias, na tomada de decisões econômicas e 
na sua implementação. Disponível em http://www.portaldodesenvolvimento.org.br/?page_id=171 
Acesso em: 28 fev. 2013. 
 
20 Economia solidária é uma forma de produção, consumo e distribuição de riqueza (economia) 
centrada na valorização do ser humano e não do capital. Tem base associativista e cooperativista, e 
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Dados do Banco Palmas mostram que, até o ano de 2009, já haviam sido 

atendidos mais de três mil moradores da comunidade, e emprestado mais de 4 

milhões de reais com objetivo solidário (BANCO PALMAS, 2013) . 

 

 

1.5 Formas de Atuação / Marco legal 
 

 

Nos últimos anos, o crescimento do resultado e das experiências de uso do 

microcrédito no Brasil foi grande, embora seu marco jurídico seja ainda pouco 

conhecido pelo conjunto da população por ter sido desenvolvido muito tempo, após 

a prática dessa modalidade; conforme visto acima, desde 1973, há iniciativas em 

funcionamento no Brasil. 

 

As instituições de microcrédito brasileiras encontram-se regulamentadas pela 

Lei n° 10.194 de 14/02/2001 que dispõe sobre as Sociedades de Crédito ao 

Microempreendedor (SCMs), complementadas pela MP 2.172-32, de 23/08/2001, e 

pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional. Além dessas, há outras Leis e 

resoluções que o regulamentam, conforme seguem, por ordem de criação: 

 

 Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999 - é a principal norma que rege a 

atuação das ONGs, define os requisitos que devem ser cumpridos pelas 

pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, a fim de serem 

qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPs) e institui as regras que regem seu funcionamento e controle, 

incluindo acordo de cooperação que deve regular as relações entre as 
                                                                                                                                                                             
é voltada para a produção, consumo e comercialização de bens e serviços de modo autogerido, 
tendo como finalidade a reprodução ampliada da vida. Preconiza o entendimento do trabalho como 
um meio de libertação humana dentro de um processo de democratização econômica, criando uma 
alternativa à dimensão alienante e assalariada das relações do trabalho capitalista. 
Além disso, a Economia Solidária possui uma finalidade multidimensional, isto é, envolve a dimensão 
social, econômica, política, ecológica e cultural. Isto porque, além da visão econômica de geração de 
trabalho e renda, as experiências de Economia Solidária se projetam no espaço público, no qual 
estão inseridas, tendo como perspectiva a construção de um ambiente socialmente justo e 
sustentável. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_solid%C3%A1ria. Acessado em 
28/02/13. 
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referidas sociedades e o setor público. Por fim, inclui o Microcrédito como 

uma das finalidades das ONGs. 

 

 Decreto n° 3.100 de 30 junho de 1999 regulamenta a Lei n° 9.790, definindo 

os aspectos vinculados aos requisitos para autorização, funcionamento e 

supervisão das Sociedades Civis de Interesse Público.  

 
 Circular Banco Central n° 2.915 de 5 de agosto de 1999, estabelece os 

procedimentos relativos à autorização e ao funcionamento das SCM’s – 

Sociedade de Crédito para o Microempreendedor. 

 
 Portaria n° 361 do Ministério da Justiça regulamenta os procedimentos para a 

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

 
 Medida Provisória n° 1.965-11 de 3 de fevereiro de 2000 exclui do alcance da 

Lei da usura as Sociedades Civis de Interesse Público e as SCM’s. 

 
 Circular Banco Central n° 2.898 de 29 de fevereiro de 2000 - estabelece os 

padrões contábeis para as SCM, com base naquelas vigentes para as 

companhias financeiras. 

 
 Lei nº 10.194-01 de 14 de fevereiro de 2001 autoriza a criação de uma nova 

entidade jurídica, as SCM’s, a serem supervisionadas pelo Banco Central do 

Brasil. 

 
 Medida Provisória n° 2.113-32 de 21 de junho de 2001 inclui as OSCIP, como 

beneficiárias de doações nos termos e condições estabelecidas pelo inciso II 

do parágrafo 2° da Lei n° 9.249 de 1995. 

 
 Resolução do Banco Central n° 2.874, de 26 de julho de 2001 –dispõe sobre 

a constituição e o funcionamento das SCM’s, definindo as normas sobre a 

natureza, constituição, capital mínimo e sua integralização, seu marco 

operacional, limites individuais de crédito, proibições, postos de atendimento 
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e supervisão das SCM’s , assim como a forma de atuação do BC em relação 

às mesmas. 

 
 Medida Provisória n° 2.172-32 de 23 de agosto 2001 exclui as OSCIP’s de 

vinculação à Lei da Usura, o que permite a prática de taxas de juros de 

acordo com as suas necessidades e condições de mercado. 

 
 Resolução do Banco Central n° 3.109 de 24 de julho de 2003 dispõe acerca 

da realização de operações de microfinanças destinadas à população de 

baixa renda e a microempreendedores. 

 
 Lei nº 10.735 de 11 de setembro de 2003 concessão de crédito aos 

microempreendedores e à população de baixa renda no valor de até R$ 

1.000,00, à taxa máxima de 2% ao mês, tendo por fonte 2% dos depósitos à 

vista. 

 
 Lei nº 11.110 de 25 de abril de 2005 dispõe sobre o conceito de (PNMPO) 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, como sendo o 

crédito concedido para o atendimento das necessidades financeiras de 

pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades de pequeno porte. 

 

No Brasil, a legislação em vigor permite que SCMs, Bancos Privados, 

OSCIPs, ONGs e aos Fundos Públicos concedam créditos a microempreendedores 

com cobrança de juros reais até o valor máximo de R$ 15.000,00. 

 

Conforme Monzoni Neto, as instituições de microfinanças atuantes no Brasil 

podem ser divididas em duas modalidades, as com fins lucrativos e aquelas sem fins 

lucrativos. Para o autor, as sem fins lucrativos são formadas por: 

 

 
Pessoas jurídicas de direito privado, como ONGs, sujeitas a 
restrições quanto aos juros praticados (teto de 12% a.a.); fundos 
públicos estaduais ou municipais, como Banco do Povo, 
administrados por autarquias, departamentos ou outras formas 
previstas em lei, também sujeitas à restrição de juros máximos de 
12% a.a.; as OSCIP registradas no Ministério da Justiça, não sujeitas 
à restrição de taxas de juro de 12% a.a., porém com limitador de 4% 
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a.m, mais TAC conforme prevê a Resolução 511/2006 do MTE 
atualizada pela 611//2009 (MONZONI NETO, 2006, p.64). 

 

 

As com fins lucrativos são formadas pelas: 

 

 
SCM que estejam autorizadas pelo BCB, controladas por qualquer 
pessoa física ou jurídica, inclusive instituição privada e OSCIP; de 
forma direta, por intermédio de qualquer instituição financeira, que 
trabalhe com oferta de crédito ao público, seja sob a forma de 
departamento, seja sob a de carteira especializada”. (PNMPO, 2006 
e MONZONI NETO, 2006, p.64). 

 

 

A respeito de todo o marco legal citado acima, é valido ressaltar a importância 

da criação do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado (PNMPO) 

que rege o microcrédito no Brasil, sendo o PNMPO o agente que vem 

acompanhando e articulando a maior parte das instituições voltadas à concessão 

dessa modalidade de crédito no País. Dentre seus objetivos, destaca-se o incentivo 

à geração de renda e trabalho entre os microempreendedores populares, 

disponibilizando recursos e apoio técnico às instituições que atuam na área, com 

vistas a que se fortaleçam para a prestação de serviços àquele segmento de 

empreendedores (SILVA JÚNIOR e GRANGEIRO, 2012). 

 

De acordo com a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, que criou e 

regulamentou o PNMPO, esse tipo de crédito deve ser destinado a pessoas físicas e 

jurídicas que necessitam de suporte financeiro para suas atividades produtivas de 

pequeno porte e que aufiram renda bruta anual de até R$ 120 mil. A concessão do 

crédito é feita mediante levantamento socioeconômico do tomador e de informações 

a respeito do planejamento de seu negócio. Faz se necessário lembrar que nem 

todas as instituições que ofertam microcrédito, optam por atender às suas demandas 

por meio do Aval solidário: muitas delas utilizam-se de métodos semelhantes aos 

adotados em instituições financeiras tradicionais. 

 

Ribeiro (2009) cita que o Programa beneficia pessoas físicas e jurídicas 

empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, definidas pela 
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Resolução nº. 3.422/2006, do Conselho Monetário Nacional, com a finalidade 

específica de disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado, 

conforme definido pela Lei Federal nº 11.110/2005 em seu artigo 1º, no §3º, a saber:  

 

 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e 
Emprego, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - 
PNMPO, com o objetivo de incentivar a geração de trabalho e renda 
entre os microempreendedores populares.  
 
§ 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se microcrédito produtivo 
orientado o crédito concedido para o atendimento das necessidades 
financeiras de pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de 
atividades produtivas de pequeno porte, utilizando metodologia 
baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local 
onde é executada a atividade econômica, devendo ser considerado, 
ainda, que: 
 
I - o atendimento ao tomador final dos recursos deve ser feito por 
pessoas treinadas para efetuar o levantamento socioeconômico e 
prestar orientação educativa sobre o planejamento do negócio, para 
definição das necessidades de crédito e de gestão voltadas para o 
desenvolvimento do empreendimento; 
II - o contato com o tomador final dos recursos deve ser mantido 
durante o período do contrato, para acompanhamento e orientação, 
visando ao seu melhor aproveitamento e aplicação, bem como ao 
crescimento e sustentabilidade da atividade econômica; e III - o valor 
e as condições do crédito devem ser definidos após a avaliação da 
atividade e da capacidade de endividamento do tomador final dos 
recursos, em estreita interlocução com este e em consonância com o 
previsto nesta Lei. 

 

 

As instituições ligadas ao PNMPO são divididas em duas instâncias. 

Identificam-se como instituições de segunda instância (ou segundo piso), aquelas 

que repassam recursos às Instituições de Microcrédito Produtivo Orientado (IMPOs), 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da 

Amazônia, BNDES, bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira comercial. Já 

as instituições situadas na primeira instância (ou primeiro piso) lidam diretamente 

com o tomador de microcrédito, cooperativas de crédito singulares, agências de 

fomento, SCMs e OSCIPs. Essa mesma estrutura faz parte de programas situados 

fora do PNMPO, como é o caso do Programa Nossocrédito, cujas operações são 

realizadas por meio do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que atua 

como uma instituição de primeiro piso e capta recursos do Banco de 
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Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES), considerada uma instituição de 

segundo piso. 

 

Os recursos disponibilizados para as operações de microcrédito provêm do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Além disso, conforme a Lei nº 10.735, de 

11 de setembro de 2003, bancos comerciais, Caixa Econômica Federal e bancos 

com carteira comercial devem manter aplicada parte de seus recursos provindos de 

depósitos à vista em forma de créditos à população de baixa renda e 

microempreendedores. As instituições que operam os recursos do FAT são: Banco 

do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e 

BNDES (ESTIGARA, 2008). 

 

 

1.6 Metodologia do microcrédito 
 

 

Em nosso País, a demanda de crédito é muito superior à oferta de crédito por 

parte das instituições financeiras; esse fenômeno advém das dificuldades dessas 

instituições em conhecer a assimetria das informações que, de acordo com Lhacer 

(2003), é o conhecimento das informações do tomador de crédito quanto às suas 

condições e intenções de pagamento; a dificuldade em obter essas informações 

assimétricas, acaba por gerar outros dois problemas: a seleção adversa e o risco 

moral, assim, o primeiro envolve o desconhecimento do credor com relação ao tipo 

do tomador, isto é, o emprestador não sabe quão propenso ao risco o tomador é, 

quão honesto, quão responsável, etc.; já o risco moral envolve falta de informação 

do emprestador sobre o tipo de ação que o tomador pode vir a tomar, nesse caso 

específico, o que o tomador fará com o empréstimo, que tipo de investimento 

escolherá (NERI, 2008).  

 

Para o autor citado, com a falta de informações por parte das instituições 

financeiras referentes aos tomadores de crédito, acaba por gerar um risco elevado 

na concessão desse crédito, e um dos mecanismos utilizados por essas instituições 

é a taxa de juros, que tem o objetivo de filtrar e selecionar dentre a grande demanda 

de tomadores de crédito os bons pagadores. 
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A experiência pioneira de Yunus e Jolis (2007) contribuiu, para que o 

microcrédito dispusesse de uma metodologia creditícia desburocratizada que hoje 

baliza muitas das experiências de concessão de empréstimos sob essa modalidade, 

inclusive, conforme Ribeiro (2009), é a metodologia das instituições ligadas ao 

PNMPO, que compreende: o agente de crédito, o aval solidário e os empréstimos 

em grupo, a progressividade dos empréstimos e a periodicidade de pagamentos 

diferenciada que respondem positivamente ao enfrentamento das principais 

dificuldades do mercado de crédito tradicional para os empreendedores de renda 

baixa: a burocracia, o alto custo das operações e a falta de garantias reais. 

 

 

a) Agente de crédito 

 

O agente de crédito presta assessoria no que diz respeito à viabilidade 

econômica do negócio e funciona como elo entre os empreendedores e a instituição 

fornecedora do crédito. Trata-se da personalização da prestação do serviço de 

assessoria, uma vez que, ao contrário do sistema financeiro tradicional, são os 

agentes de crédito que vão até os empreendimentos, para conhecer a realidade e o 

perfil dos trabalhadores e do entorno do empreendimento, e não os responsáveis 

pelo negócio que vão até à instituição financeira apresentar as possibilidades e 

necessidades de seus negócios. 

 

Para Gonzalez et al. 

 

 
O trabalho do agente de crédito e a qualidade de sua carteira de 
clientes permitem à instituição credora certo ganho de escala e 
ainda, a recuperação de uma das essências das operações de 
crédito tradicionais: a construção de um relacionamento de longo 
prazo entre credor e devedor,com potencial impacto sobre os níveis 
de inadimplência (GONZALEZ et al., 2009, p.8). 

 

 

Em geral, esses agentes de crédito são pessoas que pertencem ou 

permanecem a maior parte de seu tempo de trabalho na localidade dos 
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empreendimentos (comunidades), envolvidas e interessadas em aumentar e 

qualificar suas carteiras de clientes, ou seja, que seus clientes sejam adimplentes e 

obtenham ganhos produtivos a partir do crédito concedido, dando resultado positivo 

tanto a seus próprios negócios como também à instituição credora. (GONÇALVES 

DA SILVA, 2011). 

 

Com a mesma visão e ainda acrescentando, Abramovay e Junqueira 

destacam a importância da esfera não profissional da figura do agente de crédito: 

 

 
O cacife do agente econômico que concede o crédito é sair de uma 
interação puramente profissional para uma interação mais informal e 
imersa (embedded) na vida local. Essa proximidade afetiva e moral 
entre este agente e o candidato ao empréstimo tem duas funções: 
permitir ao credor compreender melhor as especificidades da 
atividade profissional de seu cliente e conseguir informações às 
quais não teria acesso numa relação puramente profissional, 
podendo, inclusive, obtê-las de maneira indireta, através das redes 
sociais.  
 
[...] A relação deve igualmente evoluir para que se crie um vínculo, 
para além da relação profissional, entre os agentes.  
Assim, a relação profissional se dará num contexto de relações 
informais que consiste em mudar as informações sem laço direto 
com o projeto e são, a priori, extra profissionais. Inversamente, o 
tomador de empréstimo que quer ganhar a confiança de seu credor 
tem o interesse de conceder o máximo de informações e estabelecer 
relações de amizade com os agentes econômicos (ABRAMOVAY e 
JUNQUEIRA, 2005, p. 11). 

 

 

Diante disso, é percebido que o contato direto entre os agentes de crédito e 

os tomadores do empréstimo funciona de forma a diminuir a burocracia e a 

consequente redução dos custos, sobretudo os de transação e oportunidade para o 

microempreendedor (GONÇALVES DA SILVA, 2011). 

 

 

b) Aval solidário 

 

Embora o aval solidário, também conhecido como colateral social, não seja 

utilizado em todos os programas de microcrédito, esta metodologia tem destaque no 
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PNMPO, herdado de Yunus, sendo uma alternativa aos colaterais financeiros 

exigidos no sistema de crédito tradicional. 

 

O aval solidário pressupõe a formação de um grupo com interesse comum 

formado por, no mínimo, três participantes, por determinação legal (Art. 3º, § 2º, da 

Resolução nº 3.422/2006, do CMN), e sem imposição de limite máximo ao qual é 

destinado uma linha de crédito. 

 

Ribeiro (2009) refere que, com base nessa formação, duas formatações da 

linha de crédito são possíveis: a concessão de créditos individualmente ou a 

concessão da linha de crédito ao grupo como um todo. Nos dois casos, os 

integrantes comprometem-se solidariamente a honrar os compromissos assumidos 

pelo grupo ou individualmente. 

 

O autor citado ainda destaca que os grupos solidários são formados por 

pessoas de uma mesma comunidade contatadas pelo agente de crédito e com 

situação financeira parecida. A escolha dos integrantes de cada grupo é feita pelos 

próprios tomadores, obedecendo a critérios de confiança, afinidade e solidariedade, 

formando uma rede social em que cada um interfere diretamente no sucesso do 

grupo. Esta dinâmica é a responsável pelo baixo índice de inadimplência em 

experiências desse tipo. A constatação é relatada por Yunus e Jolis no livro O 

Banqueiro dos Pobres: 

 

 
Descobrimos inicialmente que a constituição de um grupo era 
essencial ao sucesso de nossa empresa. Individualmente, um pobre 
se sente exposto a todos os tipos de perigos. O fato de pertencer a 
um grupo lhe dá uma sensação de segurança. O indivíduo isolado 
tem tendência a ser imprevisível e indeciso. Num grupo ele se 
beneficia do apoio e do estímulo de todos e, com isso, seu 
comportamento se torna mais regular e ele passa a ser um 
financiado mais confiável.  
A pressão mutuamente exercida de modo às vezes sutil, às vezes 
nem tanto mantém os membros do grupo em consonância como os 
objetivos mais amplos do programa de crédito. 
O sentimento de competição que se instaura no grupo e também 
entre os diferentes grupos incita cada um a fazer o melhor. É difícil 
controlar indivíduos isolados que fazem um empréstimo; é muito 
mais fácil fazê-lo se eles integram um grupo. Além disso, transferir 
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para o grupo a tarefa do controle inicial aumenta a sua autoconfiança 
e diminui o trabalho dos empregados do banco (YUNUS e JOLIS, 
2007, p. 135). 

 

 

Como negócios que têm sua origem, em sua grande maioria, na informalidade 

e na economia familiar, os microempreendimentos não dispõem de bens que 

possam empenhar, como garantias reais em seus empréstimos (muitas vezes, nem 

mesmo a sede do negócio é própria), tampouco, possuem balanços ou declarações 

contábeis formalmente aceitas que comprovem o fluxo de caixa ou receita que 

garanta a capacidade de pagamento do empréstimo pela análise de crédito 

tradicional (NERI, 2008; MAIA, 2009).  

 

A respeito dessas exigências, Carneiro; Salles; Thomas citam que: 

 

 
A exigência de garantias, ou colateral, resulta de uma imperfeição do 
mercado de crédito. O custo social desse procedimento fica claro 
quando um banco prefere financiar um indivíduo que queira abrir sua 
terceira firma, dado que este pode apresentar as outras duas como 
garantia, em vez de financiar um desempregado que queira montar 
sua primeira firma, mas que não possua garantias suficientes 
(mesmo que o projeto do desempregado possua um maior retorno e 
um menor risco esperados) (CARNEIRO; SALLES; THOMAS, 2006, 
p. 14). 
 

 

O aval solidário é um instrumento que, com o acompanhamento dos agentes 

de crédito, responde positivamente à ausência de garantias reais, à assimetria de 

informações e ao risco de inadimplência, como descreve Santos: 

 

 
[...] essa tecnologia de crédito (o uso do aval solidário), relativamente 
rápida e simples, permite uma diminuição considerável da assimetria 
de informação entre as partes contratantes e, com isso, dos custos e 
riscos inerentes a uma operação de crédito (SANTOS, 2002, p. 119-
120). 
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Tal arranjo é possibilitado pela concessão de crédito a um grupo de 

empreendedores (não familiares), livremente constituído, ou seja, a formação do 

grupo não sofre interferência da instituição credora, com que possui afinidade, seja 

pela atuação no mesmo ramo ou por laços comunitários, em que a responsabilidade 

do pagamento do crédito é compartilhada e solidária. 

 

Cada um dos integrantes do grupo comporta-se como avalista um do outro, 

ou seja, se um dos membros não dispõe de sua parcela de pagamento da dívida, o 

grupo como um todo o faz. O constrangimento e as penalidades a esse membro não 

se reduzem somente às restrições creditícias e cadastrais que este sofreria no 

sistema de crédito tradicional, no caso de um empréstimo individual. Vão além, 

estão relacionados à sua vida cotidiana e comunitária.  

 

O aval solidário contrasta completamente com a burocracia creditícia das 

operações de crédito tradicionais, com a exigência de certidões negativas dos 

órgãos de proteção ao crédito, comprovantes de rendimentos e de propriedade, a 

fim de mensurar a capacidade de endividamento ou servir de garantia (colateral) e 

diminuir a ocorrência de risco moral. 

 

Nesse arranjo, o fator principal, o aval solidário, é o capital social, norteador 

da constituição e da formação dos grupos, em que os bons pagadores não se unem 

àqueles que não lhes pareçam confiáveis ou não possuam liquidez para assumir um 

compromisso em prejuízo do restante do grupo. Esse tipo de capital, para Barquero,  

representa: 

 
[...] a confiança, ou seja, a expectativa que surge dentro de uma 
comunidade cujo comportamento é cooperativo, honesto e regular 
baseada na aceitação de regras e normas por parte dos membros da 
comunidade, gerando, assim, normas e redes que possibilitem que 
as pessoas ajam coletivamente. A externalidade que resulta da 
institucionalização de capital social não é somente a habilidade para 
trabalhar sob a autoridade de uma comunidade ou grupo tradicional, 
mas a capacidade de formar novas associações e o desenvolvimento 
de hábitos de cooperação dentro dos parâmetros de referência 
estabelecidos pelo grupo (BARQUERO, 2003, p. 36). 
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Dessa forma, torna-se possível vencer a assimetria das informações e a 

exigência de garantias reais, que encarecem os custos das operações nos moldes 

tradicionais, visto que o banco precisa certificar-se, por inúmeros instrumentos 

burocráticos, da capacidade e idoneidade do tomador do empréstimo. Diminuem 

também os custos de monitoramento (transferidos aos membros do grupo), o risco 

de inadimplência e o risco moral, que é perfeitamente detectável não só pelo agente 

de crédito, mas, sobretudo, pelos membros do grupo, como descreve Neri: 

 

 
O grande segredo desse mecanismo (aval solidário) é que vizinhos 
conhecem melhor os detalhes da capacidade de pagamento uns dos 
outros do que uma financeira jamais poderia sonhar. Ao se 
transformar vizinhos ou pessoas da comunidade em co-signatários 
de um empréstimo, mitigam-se problemas de assimetria 
informacional entre emprestadores e tomadores, mediante a 
exploração de mecanismos que envolvem capital social e facilidade 
de monitoramento. Vizinhos têm incentivos para monitorar uns aos 
outros (peermonitoring) e excluir a participação de tomadores 
arriscados no grupo, possibilitando adimplência mesmo na ausência 
de colateral (NERI, 2008, p. 36). 

 

 

Conforme Moreiras e Abramovay (2007), o aval solidário é a garantia grupal 

em torno de um empréstimo. Em tese, os grupos são formados com base no  

princípio de que indivíduos não vão unir-se àqueles cujo desempenho e, portanto, 

cuja chance de reembolso do empréstimo é ainda mais precária que o seu próprio: 

cada um procuraria, para formar seu grupo, alguém cuja expectativa de renda seja,  

no mínimo, equivalente à que ele mesmo espera obter. O grupo deveria caracterizar-

se então por dois laços básicos: por um lado, pelo conhecimento que os indivíduos 

têm a respeito dos negócios pertencentes a seus parceiros do grupo, para que, ao 

menor sinal de pouco cuidado com seus empreendimentos, o grupo fosse desfeito. 

Grande parte do potencial desse arranjo de crédito repousa no capital social. 

 

O risco moral refere-se à subjetividade e à incerteza das operações de 

crédito, visto que não é possível prever todas as adversidades que podem ocorrer 

entre a concessão do empréstimo e a quitação da dívida, e a consequente 

necessidade de monitoramento dos tomadores dos empréstimos, por parte das 
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instituições financeiras, após o fechamento do contrato (AZEVEDO e SHIKIDA; 

2004). 

 

 

c) Progressividade dos empréstimos 

 

A progressividade dos empréstimos é destacada por Gonçalves da Silva 

(2011), na qual o aumento do valor dos empréstimos se dá à medida que os 

empréstimos anteriores são quitados dentro dos prazos e condições estabelecidas, 

o que representa a progressividade de confiança da instituição no tomador do 

empréstimo e na saúde financeira de seu negócio. Dessa forma, conforme o 

empreendimento cresce, necessita de maior aporte financeiro para financiar 

investimento de capital e aumentar a produtividade, aumenta também a necessidade 

de empréstimos de maior valor, que só são concedidos, mediante a adimplência dos 

anteriores, de menor valor. O tomador sente-se motivado a saldar sua dívida e 

confiante na obtenção de um novo empréstimo. 

 

 

d) Periodicidade dos pagamentos 

 

Tal prática trata da amortização da dívida em períodos menores que os 

verificados no modelo tradicional, e é também citada por Gonçalves da Silva (2011). 

Assim como ocorre no Grameen, muitas instituições de microcrédito estabelecem 

prazos diferenciados (semanais ou quinzenais) para os pagamentos, o que 

proporciona estreita relação com o fluxo de caixa dos empreendimentos e o melhor 

planejamento financeiro por parte dos microempreendedores. Contribui para o 

tomador pelo pagamento de taxas de juros menores que as estabelecidas para os 

pagamentos mensais e para a instituição credora, como uma ferramenta de 

detecção de possíveis maus pagadores ou de empreendimentos em dificuldades. 

 

 

e) A capacitação para o crédito 
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Atrelados à concessão do crédito, alguns programas oferecem (ou até mesmo 

condicionam), a participação em cursos técnicos gerenciais, treinamento em práticas 

administrativas ou em algum outro tipo de capacitação, sob a justificativa de 

orientação para o crédito, atribuindo o termo orientado ao microcrédito concedido,  

baseado na assessoria do agente de crédito (que consiste em um dos pilares de tal 

metodologia) e na capacitação profissional.  

 

Como o público desse tipo de crédito é de renda baixa, com pouca 

escolaridade e/ou desempregado, tais ações visam à qualificação profissional para 

que, associadas ao crédito concedido, possam resultar no sucesso do 

empreendimento e no aumento da rentabilidade do negócio, em melhores condições 

de vida e mobilidade social pelo trabalho desenvolvido (YUNUS e JOLIS, 2007). 

 

 
1.7 Taxa de Juros 
 

 

Nos programas de microcrédito no Brasil, a taxa de juros praticada gera muita 

discussão à primeira vista, pelo fato do ideal solidário confrontar com taxas de juros 

equivalentes ao mercado tradicional em muitos dos casos, e também pela 

diversidade de taxas praticadas em diversos programas.  

 

As instituições autorizadas a conceder microcrédito no Brasil são 

classificadas, como sendo de primeiro piso, ou seja, instituições que lidam 

diretamente com os empreendedores, e as instituições de segundo piso, que são 

aquelas que repassam recursos financeiros, para que as instituições de primeiro 

piso trabalhem. Existem também instituições que, mesmo sendo de segundo piso, 

trabalham diretamente com os empreendedores, a exemplo, o Banco do Nordeste 

(MONZONI NETO, 2006). 

 

Três instituições de microcrédito são relevantes para se comparar a taxa de 

juros cobrados nas operações de microcrédito, que são o programa São Paulo 

Confia, o Banco do Povo e o Banco Pérola.  
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O São Paulo Confia é uma instituição sem fins lucrativos, criada em julho de 

2001, por iniciativa de entidades da sociedade civil, posteriormente, passou a contar 

com a associação de diversas Prefeituras para garantir o acesso ao crédito em 

condições favoráveis aos pequenos empreendedores, para implantarem ou 

ampliarem seus negócios. Há 11 anos cumpre a missão de acreditar e realizar os 

sonhos das pessoas, que sem o auxílio do banco não teriam condições de montar 

seu próprio negócio. Oferece crédito inicial de até R$ 3.500,00 ao empreendedor 

que quer começar seu negócio, podendo chegar até R$ 15 mil, de acordo com o 

relacionamento com a instituição. É permitida a formação de grupo solidário no qual 

mais de 50% dos integrantes tenham algum tipo de restrição cadastral, mediante a 

avaliação dos membros, dos agentes de crédito e do comitê, possibilitando aos 

empreendedores chances para se reerguerem. Este programa trabalha com a taxa 

de juros a 3,9% ao mês. 

 

O segundo exemplo é o Banco do Povo, que é o programa de microcrédito 

produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, em parceria com Prefeituras 

Municipais, visando a promover geração de emprego e renda e tem por objetivo 

oferecer microcrédito para empreendedores de micros e pequenos negócios, para 

capital de giro e investimento fixo, como forma de viabilizar o desenvolvimento 

social/econômico local e geração de renda. 

 

A implantação do programa é feita por meio de parcerias com os municípios, 

em que o Estado participa com 90% dos recursos financeiros para a constituição do 

Fundo de Investimento de cada município, seleciona e treina os Agentes de Crédito, 

gerência e supervisiona as atividades operacionais. É de responsabilidade dos 

municípios parceiros disponibilizarem o espaço físico, infraestrutura, recursos 

humanos e manutenção da Unidade local, além da participação financeira de 10% 

do Fundo Municipal, tem como seu público-alvo, empreendedores formais ou 

informais, urbanos e rurais, microempreendedores individuais, produtores rurais, 

cooperativas e associações de produção formalmente constituídas. 
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Para obter o acesso ao crédito, o empreendedor precisa atender às 

exigências do programa que são: 

 

 Desenvolver atividade produtiva (formal ou informalmente) nos municípios 

contemplados pelo Banco do Povo; 

 

 Se pessoa física residir no mesmo município há mais de 2 anos ou possuir 

negócio há mais de 2 anos com endereço fixo no município; 

 
 Se pessoa jurídica, não há restrição de tempo de residência; 

 
 Ter faturamento bruto de até R$ 360 mil nos últimos 12 meses; e 

 
 Não possuir restrições cadastrais no SCP, SERASA e CADIN Estadual. 

 

Atendendo aos requisitos apresentados, o empreendedor estará apto a 

receber o crédito que varia de R$ 500,00 a R$ 15.000,00, sendo cobrada uma taxa 

de juros mensal de 0,5%. Mas, é valido ressaltar que o programa não contempla 

empreendedores que tenham restrição cadastral no SPC e SERASA, uma 

característica bem comum em potenciais clientes desse tipo de crédito. 

 

O Banco Pérola atua com o microcrédito na cidade de Sorocaba-SP, e 

oferece crédito aos empreendedores do setor formal e informal que desejam criar, 

ampliar ou melhorar um negócio. Diferentemente das linhas de crédito tradicionais, o 

microcrédito tem a função social de dar condições para que jovens empreendedores 

desenvolvam projetos que gerem emprego e renda para si e para sua comunidade.  

 

No Banco Pérola, a liberação do microcrédito é baseada especialmente na 

análise socioeconômica do empreendedor, sendo avaliadas a intenção e a 

potencialidade do cliente e do negócio que deseja criar. 

 

Para ter acesso ao microcrédito do Banco Pérola, é necessário atender às 

seguintes exigências: 
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 Ter um negócio ou uma ideia/projeto que tenha por finalidade a geração de 

renda; 

 

 Ter comportamento empreendedor e alinhado aos valores da organização; e 

 

 Desenvolver atividade que não se caracterize como delituosa; 

 

Atendendo a essas exigências, é liberado o crédito pelo grupo solidário que 

varia de três a cinco empreendedores, com uma taxa de juros de 4% ao mês. 

 

Comparando a variação da taxa de juros praticada por esses bancos, é 

importante observar as fontes de recursos financeiros e a acessibilidade para o 

empreendedor. O Banco do Povo aparece com destaque pela taxa de juros cobrada,  

que é de 0,5% ao mês, porém, isso implica maior restrição para liberação de crédito, 

sendo um fator de negação para os empreendedores que têm seu nome negativado 

pelo SPC e SERASA. 

 

O São Paulo Confia recebe recursos de prefeituras parceiras, o que favorece 

seu caixa para emprestar o crédito a taxas competitivas; nesse banco, pessoas com 

restrição cadastral conseguem obter crédito. Mas, a taxa de juros é de 3,9% ao mês, 

e existe alto custo operacional na realização das operações de crédito. Algo 

semelhante acontece com o Banco Pérola, com algumas diferenças, pelo fato desse 

banco ser uma OSCIP e investir com seus recursos próprios e/ou de investidores de 

pequeno porte, ele pratica uma taxa de juros de 4% ao mês. 

 

Souza (2006) acentua que, de forma geral, há um ponto comum entre esses 

bancos, o fato dessa operação de crédito ser direcionada a um público que ainda 

não tem acesso ao sistema financeiro tradicional. É importante retomar essa 

questão, para deixar claro que o público-alvo é muitas vezes confundido com 

empresários de micro e pequenos negócios, que já são formalizados e com acesso 

ao crédito. 
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Apresentada a questão da taxa de juros do microcrédito, é interessante 

verificar como estão essas taxas nos bancos tradicionais.  

 

No final de 2012, o Banco Central publicou uma tabela comparando as taxas 

de juros praticadas entre os maiores bancos tradicionais do País, conforme visto nos 

dados da Tabela 1: 

 

 
Tabela 1 

Taxas médias cobradas pelos bancos (ao mês) 
 

Instituição Cheque Especial Crédito Pessoal 
Compra de 

Veículos Aquisição de Bens 

mar/12 set/12 mar/12 set/12 mar/12 set/12 mar/12 set/12 

Banco do Brasil 8,65% 5,32% 2,70% 2,19% 1,71% 1,28% 2,17% 1,87% 
Bradesco 8,78% 8,44% 4,90% 4,15% 1,73% 1,50% 3,24% 3,20% 

Caixa 8,05% 4,29% 2,41% 1,84% 1,85% 1,40% 5,97% 5,42% 
Itaú Unibanco 8,86% 8,64% 4,15% 3,48% 1,84% 1,44% não consta não consta 

Santander 10,31% 10,13% 3,56% 3,35% 1,72% 2,05% 1,25% 2,57% 
Fonte. Banco Central do Brasil (2012). 

 

 

Todas as taxas de juros que são superiores ou iguais às taxas praticadas 

pelos bancos exemplificados (São Paulo Confia, Banco do Povo e Banco Pérola) 

estão destacadas em vermelho; destas taxas, somente as de compras de veículos e 

aquisição de bens são inferiores, porém com todas as restrições conhecidas e 

praticadas no mercado de crédito tradicional. Diante disso, ainda que pareça que os 

juros praticados pelas instituições de microcrédito sejam altos, é notável que estão 

de acordo com as taxas praticadas no mercado, porém com a disponibilidade de 

acesso aos que estão excluídos desses bancos tradicionais, por terem restrições e 

dificuldades de comprovação de renda e não manterem vínculo com essas 

instituições. 

 

Souza (2006) questiona, porque as taxas de juros das operações de 

microcrédito são mais altas ou iguais a algumas taxas praticadas por bancos 

puramente comerciais? O autor justifica esse fenômeno pela influência dos custos 

fixos, não proporcionais ao montante do crédito nas operações de baixo valor, do 
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alto custo operacional da metodologia do microcrédito (agente de crédito) e da 

influência de perda, por inadimplência, no custo das operações. Há ainda um fator 

determinante que é o fato de os clientes de microcrédito não possuírem histórico 

creditício nem garantias e, frequentemente, morarem em áreas remotas, às vezes, 

de difícil acesso, onerando as visitas de avaliação e manutenção realizadas pelo 

agente de crédito.  

 

Em função do elevado custo operacional relacionado à concessão do 

microcrédito, de forma geral, as instituições operadoras praticam taxas similares às 

dos bancos tradicionais, como forma de garantir sua sustentabilidade (NICHTER et 

al., 2002). Somente assim podem prover, de forma permanente, acesso ao crédito 

às pessoas que, hoje, estão excluídas do sistema financeiro tradicional. 

 

Portanto, de acordo com Souza (2006) praticar uma taxa de juros adequada, 

que garanta sua sustentabilidade favorece a manutenção da equidade na oferta de 

recursos. Assim, praticar taxas que não permitam a autossustentação da instituição 

operadora poderá até mesmo levá-la ao encerramento prematuro de suas 

atividades, reduzindo a oferta de crédito para aqueles que não fazem parte dos 

clientes das instituições financeiras convencionais. 
 

 

1.8. Microcrédito e a geração de emprego e renda 
 

 

Com todas as variáveis estruturais que ocorrem na economia, a revolução 

tecnológica e a globalização têm como subproduto a elevação do desemprego. 

Assim, de acordo com Singer (2001), é uma preocupação no mundo inteiro a falta de 

bons empregos, de empregos que paguem bem e ofereçam estabilidade, 

perspectivas de carreira, seguro-desemprego, seguro contra acidentes e 

enfermidades. No Brasil, o tema chama a atenção das autoridades governamentais, 

dos trabalhadores, das empresas, dos sindicatos e dos pesquisadores de problemas 

sociais. Dados publicados pelo IBGE (2012) mostram que,em dezembro de 2009, a 

população acima de 10 anos de idade economicamente ativa em regiões 

metropolitanas do Brasil, que abrangem as seis grandes regiões (Recife, Salvador, 
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Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), apontavam 23,4 milhões 

de pessoas. Dessa população, nessas mesmas regiões e ainda com idades acima 

de 10 anos, 1,6 milhões encontravam-se em situação considerada de desocupação, 

perfazendo uma porcentagem de 6,8%, índice considerado razoável se comparado 

aos resultados dos anos anteriores. 

 

Para as regiões não metropolitanas, cidades do interior e outros locais, essa 

porcentagem pode chegar, em média, a mais de 11%. Os dados da Tabela 2 

apresentam a taxa de desemprego por Estado da Região Sudeste, entre 2005 e 

2009, informadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012). 

 
Tabela 2 

Taxa de desemprego 
 

Taxa de Desemprego (em %) 

Estado Ano 
2005 2006 2007 2008 2009 

Espírito Santo 10,3 7,5 10,8 6,2 8,5 
Minas Gerais 9,4 8,8 8,2 6,7 8,1 
Rio de Janeiro 12,9 11,9 10,3 9,7 9,3 
São Paulo 11,8 10,2 9,5 8,2 9,8 

Fonte: IPEA (2012). 

 

 

Como já dito anteriormente, em 2009, havia 1,6 milhões de pessoas sem 

ocupação nas grandes metrópoles citadas, o que, evidentemente, caracteriza um 

problema de proporções relevantes, embora seja perceptível a melhoria nas regiões 

entre 2005 e 2008.  

 

Para a pessoa desempregada e sua família, o desemprego provoca a 

exclusão do mercado de trabalho e dos direitos de cidadania; a insegurança, a 

indignidade e também aquela sensação de inutilidade no meio onde vive. 

(SCANDELAI, 2010). 

 

De acordo com Forrester (1997), milhões de pessoas lutam contra o 

desemprego. Não é o desemprego em si que é nefasto, em verdade, é o sofrimento 

que ele origina e que para muitos provém de sua inadequação àquilo que o define, 
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àquilo que o termo desemprego projeta. Um desempregado não é mais objeto de 

uma marginalização provisória, e sim objeto de uma lógica universal que supõe a 

eliminação daquilo que se chama emprego. As pessoas vítimas desse 

desaparecimento são tratadas e julgadas pelos mesmos critérios usados no tempo 

em que os empregos existiam. Eles se criticam como são criticados por viver em 

uma vida de miséria ou pela ameaça de que isso ocorra. Esse direito à vida sem 

miséria passa, portanto, pelo dever de trabalhar, de ser empregado. 

 

Os efeitos indesejáveis do desemprego também são mencionados por Sen, 

 

 
[...] há provas abundantes de que o desemprego tem efeitos 
abrangentes além da perda de renda, como dano psicológico, perda 
de motivação para o trabalho, perda de habilidade e autoconfiança, 
aumento de doenças e morbidez (e até mesmo das taxas de 
mortalidade), perturbação das relações familiares e da vida social, 
intensificação da exclusão social e acentuação de tensões raciais e 
das assimetrias entre os sexos (SEN, 2000, p. 26). 

 

 

Sem perspectivas de um emprego formal, muitos trabalhadores acabam 

iniciando um negócio próprio. Entretanto, além do despreparo empresarial e 

empreendedor, esses indivíduos enfrentam dificuldades para iniciar e/ou conduzir 

suas atividades em razão da falta de crédito. A ausência de incentivos, aliada à 

pobreza já existente, reforça as condições de privação das pessoas menos 

favorecidas. Essas privações, quando em grau acentuado, estabelecem uma relação 

direta com as drogas, violência, revolta, ou seja, desencadeiam diversos problemas 

sociais, prejudicando muito o País e afetando todas as camadas sociais (SELA; 

SELA; COSTA, 2006). 

 

Para Sachs (2001), o desemprego causado pela substituição da mão de obra 

por equipamentos tecnológicos, máquinas ou por processos produtivos mais 

eficazes e modernos, pela crise econômica e pela globalização, torna definitiva a 

solução encontrada pela população ao procurar formas de autoemprego, baseadas 

em micro e pequenos empreendimentos capazes de gerar renda. 
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No Brasil, o acesso ao crédito para os microempreendedores, 
sobretudo aquele que está iniciando nos negócios, continua sendo 
um problema. Mesmo que tenha uma ideia promissora, o 
empreendedor não consegue crédito bancário com facilidade. Ideia 
não é garantia. E é nela que está o problema. (LESSA, 2001, p.40). 

 

 

O quadro de desemprego e a falta de renda estão presentes na sociedade 

como um todo e têm caracterizado como forte argumento, para que os governantes 

estabeleçam cada vez mais espaços para o desenvolvimento de experiências como 

cooperativas, incubadoras de cooperativas, bancos para concessão de microcrédito, 

dentre outras alternativas que visem a minimizar tais problemas sociais. 

 

Em sua Teoria Geral do emprego, Keynes (1936) refere que é indispensável o  

incremento de investimentos, para que a economia possa vir a gerar emprego e 

possa, assim, manter ou ampliar o nível da atividade econômica. A concessão de 

crédito é uma forma de tentar diminuir os problemas decorrentes do desemprego, 

que atinge níveis muito altos no Brasil. É um modo de oferecer alternativas àqueles 

que não encontram emprego e lançam-se na informalidade para sobreviver. Essas 

pessoas precisam de capital de giro, não importa o tamanho de seu negócio. 

Pessoas dispostas a iniciar um pequeno negócio ou desenvolver seu ofício, e que 

precisam de empréstimos pequenos, recorrem a instituições de microcrédito 

(SOUZA, 1980). 

 

Diante disso, o microcrédito surge como fator gerador de emprego e renda 

para pessoas sem oportunidade, pois, além de financiar pequenos 

empreendimentos formais e informais, também permite e fornece condições 

necessárias àqueles indivíduos que não possuem quase nenhum recurso financeiro. 

O microcrédito tem por finalidade impulsionar o início do negócio para as pessoas 

que conhecem e têm vontade de desenvolver alguma atividade econômica. Por mais 

simples que seja a atividade: artesanato, costuras, doces caseiros, pães, camelôs, 

vendedores ambulantes, dentre outras, ela contribui para a geração de seu próprio 

emprego. 
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Uma vez que esta atividade, formal ou informal, é tida como uma alternativa 

de sustento, o microcrédito apresenta-se como uma ferramenta disponível para 

sanar as necessidades financeiras a um custo relativamente baixo, para aqueles que 

não têm acesso aos sistemas convencionais de crédito. 

 

De acordo com Neumann; Rocha (2002), números de concessão de 

microcrédito são mais eficazes na geração de emprego, e a cada 524 reais 

investidos em microcrédito um emprego é gerado, ao passo que em uma empresa o 

custo de uma vaga de emprego é de, aproximadamente 30 mil reais.  

 

 
As experiências de microcrédito têm demonstrado, através de 
tomadores de crédito, que é possível criar emprego a partir de uma 
ação planejada, fazendo com que haja um desenvolvimento local. 
Este, por sua vez, promove, além de desenvolvimento econômico, o 
desenvolvimento cultural e social, que traz bem-estar às pessoas a 
as faz sair em busca de constantes melhorias, tais como escolas, 
maior participação na comunidade, leituras e outros, melhorando em 
muito a qualidade de vida local (QUICK, 2003, p.26). 

 

 

 

Os trabalhos realizados por Barone et al. (2002), Dantas (2005), Conceição 

(2005), Monzoni Neto (2006), Neri (2008) e outros tendem a comprovar a eficácia da 

utilização do microcrédito como ferramenta na geração de emprego e renda, 

corroborando a própria gênese do tema que está ancorada na resolução desse 

problema social.  

 

Fontes e Pero (2011) citam que, apesar dos esforços para avaliar os impactos 

dos programas de microcrédito, existe certa dificuldade em demonstrar na prática os 

resultados positivos desse tipo de crédito. Dos esforços internacionais, as autoras 

citam Coleman em 1999; Karlan, 2001; McKernan, 2002; Khandker, 2003 que 

acham correlações positivas no sentido da geração de emprego e renda. Nas 

iniciativas nacionais, são citados Neri e Giovanini em, 2005; Neri e Buchman, em 

2008, que avaliaram os resultados do CrediAmigo do Banco do Nordeste e Monzoni 

Neto em 2006, avaliando o São Paulo Confia, porém, as autoras enfatizam que 

existe um consenso entre os autores sobre a relação positiva do acesso ao 
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microcrédito e a geração de emprego e melhoria na renda dos participantes dos 

programas frente aos mesmos tipos de empreendimentos que não participam de 

programa algum.  

 

De acordo com Yunus (2008), o microcrédito é uma alternativa para gerar 

trabalho e renda, dando crédito àqueles que mais precisam de crédito. Logo no 

inicio, quando emprestou algo em torno de 27 dólares americanos a 42 

empreendedores de Bangladesh consumidos pelos agiotas locais, sua intenção era 

provar que o pobre tem condição de gerar renda pelos empreendimentos individuais 

e familiares e ainda arcar com os compromissos assumidos. Para Yunus (2008), o 

reinvento do microcrédito em nível mundial tem intenção clara, quanto ao 

favorecimento do acesso ao crédito desburocratizado na luta contra o desemprego e 

a miséria. 

 
 
1.9 Microcrédito em números 
 

 

O microcrédito vem mostrando-se dinâmico no Brasil, prova disso são os 

números do PNMPO, que impressionam ao serem analisados por sua amplitude. Ao 

expor os dados a seguir, será possível conhecer de modo realista o alcance dessa 

estratégia em nosso País. 

 

No que se referem ao valor e ao volume total de empréstimos realizados, 

desde sua criação, em 2005 até 2011, foram concedidos 9,8 milhões de 

empréstimos, com um valor total de R$ 13,2 bilhões. Entre esses anos, o 

crescimento do número de operações de crédito foi de 295,72%, e o valor cedido 

teve aumento de 523,42%. 

 

O crescimento do programa vem seguindo de forma linear, porém, em 2008,  

houve um salto perceptível se comparado com 2005, referente às variáveis de 

volume e valor total dos empréstimos. Pela primeira vez, o microcrédito produtivo 

atingiu a marca de R$ 1,8 bilhões. Em relação a 2005, houve crescimento de 

101,60% no volume de operações realizadas e de 200,01% no valor total cedido. 



71 
 

 
 

 

Em relação a 2005, os números referentes a 2009, mostram um crescimento 

de 153,99% na quantidade de operações de microcrédito e de 279,18% no valor 

emprestado. 

 

Os últimos dados fornecidos pelo PNMPO datam de 2011 e evidenciam a 

tendência de crescimento de suas variáveis, em relação a 2005, o crescimento 

atinge um patamar de 295,72% no volume de operações e 523,42% no valor 

concedido.  

 

 
Tabela 3 

PNMPO: Volume e valor nominal total de microcrédito concedido entre 2005 e 2011 
 

Ano 
Operações de 
Microcrédito Índice 

Valor nominal 
concedido Índice 

(em unidades) em Reais (R$) 

2005 
                                 
632.106  

  
100,00  

                
602.340.000,00  

  
100,00  

2006 
                                 
828.847  

  
131,12  

                
831.815.600,80  

  
138,10  

2007 
                                 
963.459  

  
152,42  

             
1.100.375.829,94  

  
182,68  

2008 
                              
1.274.296  

  
201,60  

             
1.807.071.717,91  

  
300,01  

2009 
                              
1.605.515  

  
253,99  

             
2.283.955.244,22  

  
379,18  

2010 
                              
2.015.335  

  
318,83  

             
2.878.394.620,63  

  
477,87  

2011 
                              
2.501.383  

  
395,72  

             
3.755.106.065,62  

  
623,42  

 
Total 

                              
9.820.941               

13.259.059.079,12    

Fonte: Site do Ministério do Trabalho e Emprego (Elaborado pelo autor). 

 

 

Para um claro entendimento das dimensões das informações apresentadas 

até aqui, torna-se necessário confrontá-las com os dados do mercado de crédito 

tradicional. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), em 

2009, o valor total de crédito concedido girou em torno de R$ 1,4 trilhões, um 
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crescimento de 15,2% em relação a 2008 (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

BANCOS, 2011). Ainda naquele ano, a expectativa para 2010 era de um 

crescimento de mais de 20% na carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional, 

com expansão acentuada para empréstimos a pessoas jurídicas: em torno de 

20,8%. Dados atuais do setor bancário relativos ao crédito tradicional disponibilizado 

pela FEBRABAN indicam um valor total de R$ 1,7 trilhões para 2010 e de R$ 1,8 

trilhões até o mês de maio de 2011. 

 

Deve-se levar em conta que o volume total de crédito apresentado pela 

FEBRABAN é composto por recursos livres, pessoas jurídicas e físicas e 

direcionados à habitação, rural, BNDES e outros. Dessa forma, mesmo 

considerando separadamente as modalidades de crédito, temos números muito 

expressivos, se comparados àqueles referentes ao PNMPO. 

 

Apenas levando em conta os recursos livres, especificamente, aqueles 

voltados às pessoas jurídicas; em 2009, contabilizou-se um volume de crédito no 

valor de quase R$ 470 bilhões e, em 2010, chegou-se ao valor aproximado de R$ 

556 bilhões, o que representa uma diferença considerável em relação ao valor total 

de microcrédito movimentado nos mesmos anos, conforme perceptível é nos dados 

da Tabela 4: 
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Tabela 4 

Brasil: Volume nominal de crédito total entre 2005 e 2011 (milhões de R$) 
 

Volume nominal de crédito total 
Finalidade Ano 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Recursos Livres 
  
403.707  

  
498.331  

  
660.811  

  
871.177  

  
954.524  

  
1.116.149  

Pessoa jurídica 
  
212.976  

  
260.363  

  
343.250  

  
476.890  

  
469.863  

     
556.124  

Pessoa física 
  
190.731  

  
237.968  

  
317.561  

  
394.287  

  
484.661  

     
560.025  

Direcionados 
  
203.317  

  
234.259  

  
275.163  

  
356.117  

  
459.820  

     
589.741  

Habitação 
    
28.125  

    
34.479  

    
43.583  

    
59.714  

    
87.361  

     
131.420  

Rural 
    
45.113  

    
54.376  

    
64.270  

    
78.304  

    
78.754  

       
86.764  

BNDES 
  
124.100  

  
138.984  

  
159.974  

  
209.259  

  
283.032  

     
357.773  

Outros 
      
5.979  

      
6.420  

      
7.336  

      
8.840  

    
10.673  

       
13.784  

 
Fonte: FEBRABAN (2011). 

 

 

Voltando ao microcrédito e ao PNMPO, o número de instituições dessa 

modalidade de crédito produtivo que integra tal programa, teve um aumento 

expressivo, desde 2005 até os dias atuais, como se pode constatar pelos dados da 

Tabela 5. 
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Tabela 5 
PNMPO: Instituições de microcrédito produtivo orientado entre 2005 e 2011 

 
Constituição Ano 

Jurídica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
OSCIPs 40 90 103 124 129 135 144 
Cooperativas de Crédito 0 100 120 125 127 147 168 
SCMs 10 16 16 16 19 22 25 
IFOs 0 3 3 3 0 5 8 
Agencia de Fomento 2 4 5 5 7 8 10 
Cooperativa Central 0 2 4 4 0 4 4 
Bancos Cooperativos 0 1 1 1 1 1 1 
Bancos de 
Desenvolvimento 0 0 0 0 0 2 2 

Total Geral 52 216 252 278 283 324 362 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2012). 

 

 

Em relação ao perfil dos tomadores de microcrédito, observa-se que os dados 

referentes ao PNMPO indicam que, em sua maioria esmagadora, eles estão 

inseridos em atividades informais (Tabela 6). 

 

 
Tabela 6 

PNMPO: Constituição jurídica dos tomadores de microcrédito nos anos 2009 e 2011 
          
Situação Formal Informal 

Jurídica 
Clientes 
Ativos Porcentagem 

Clientes 
Ativos Porcentagem 

2008 
               

23.248  3,63% 
            

617.200  96,37% 

2009 
               

24.673  3,31% 
            

721.060  96,69% 

2010 
               

29.874  3,34% 
            

864.017  96,66% 

2011 
               

44.044  3,56% 
         

1.193.162  96,44% 
 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2012).  
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A respeito do destino (Tabela 7) e da finalidade (Tabela 8) do microcrédito, os 

dados apresentam uma ampla maioria de financiamentos voltados ao comércio e ao 

capital de giro. Além disso, vale destacar que, entre 2007 e 2010; quanto ao destino, 

houve aumento de empréstimos para o segmento comercial e em relação à 

finalidade, os recursos voltados para o capital de giro também aumentaram.  

 

 
Tabela 7 

PNMPO: Destino do microcrédito em 2007 e 2011 
 

      Ano Comércio Serviços Indústria Agrícolas Outras 
            

2007 77,62% 14,54% 4,97% 1,69% 1,18% 
2008 89,30% 7,20% 2,80% 0,70% - 
2009 86,69% 9,59% 2,38% 0,30% 1,04% 
2010 88,40% 8,15% 3,03% 0,22% 0,20% 
2011 88,56% 8,71% 2,27% 0,22% 0,23% 

            
Fonte: Site do Ministério do Trabalho e Emprego (2012).  

 

 

 
Tabela 8 

PNMPO: Finalidade do microcrédito em 2007 e 2011 
 

Ano 
Capital de  Investimento Financiamento 

Giro Fixo Misto 
2007 77,80% 17,30% 4,90% 
2008 - - - 
2009 81,08% 6,95% 11,96% 
2010 92,20% 6,93% 0,72% 
2011 91,04% 8,24% 0,72% 

 
      

Fonte: Site do Ministério do Trabalho e Emprego (2012). 

 

 

Os dados apresentados pelo PNMPO sobre o valor médio dos empréstimos 

realizados completam o quadro do microcrédito em âmbito nacional. Em 2007, o 

valor médio do crédito concedido girou em torno de R$ 1.140,00 e, em 2011, essa 

média chegou a R$ 1.501,21 (Tabela 9).  
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Tabela 9 

PNMPO: Valor médio do microcrédito cedido entre 2005 e 2011 
 

Ano 
Operações de 
Microcrédito 

Valor nominal 
concedido 

Valor médio 
concedido 

em unidades em Reais (R$) em Reais (R$) 

2005 
                                
632.106  

               
602.340.000,00  

                           
952,91  

2006 
                                
828.847  

               
831.815.600,80  

                        
1.003,58  

2007 
                                
963.459  

            
1.100.375.829,94  

                        
1.142,11  

2008 
                             
1.274.296  

            
1.807.071.717,91  

                        
1.418,09  

2009 
                             
1.605.515  

            
2.283.955.244,22  

                        
1.422,57  

2010 
                             
2.015.335  

            
2.878.394.620,63  

                        
1.428,25  

2011 
                             
2.501.383  

            
3.755.106.065,62  

                        
1.501,21  

 
Total 

                             
9.820.941  

          
13.259.059.079,12  

                        
1.350,08  

Fonte: Site do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

 

Os dados apresentados do PNMPO mostram o crescimento desse programa 

em termos de quantidade de operações realizadas, ou seja, número de 

empreendedores atendidos e o volume de crédito concedido chegou a mais de R$ 

13 bilhões. Valores que não seriam movimentados por esses clientes por meio das 

instituições financeiras tradicionais.   
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2 METODOLOGIA 
 

 

 

Conforme Yin (2005, p. 20), na estratégia de pesquisa em que se deseja 

compreender os fenômenos sociais complexos e contemporâneos “utiliza-se o 

estudo de caso em muitas situações, para contribuir com o conhecimento que temos 

dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo [...]”. Esta 

foi a principal razão para considerá-la adequada a este estudo, de acordo com os 

objetivos previamente delineados para a investigação. 

 

O estudo de caso permite preservar características consideradas importantes 

dos acontecimentos da vida real em que comportamentos relevantes não podem ser 

manipulados, mas, que seja possível realizar a observação direta e fazer entrevistas 

sistemáticas. Por isso, o estudo de caso é, especialmente, recomendado para 

pesquisas na área das Ciências Sociais, possibilitando investigar também os 

aspectos qualitativos do universo pesquisado, sendo um complemento da pesquisa 

quantitativa. 

 

Portanto, para compreender o fenômeno do microcrédito no projeto e alcançar 

os objetivos propostos anteriormente, este estudo seguiu as etapas e metodologia 

expostas a seguir. 

 

A princípio, foi priorizada a pesquisa bibliográfica, para obter o entendimento 

sobre temas, como: microcrédito, geração de emprego e renda, desenvolvimento 

socioeconômico em produções relacionadas a esses temas divulgados na internet e 

bibliotecas on-line, livros, periódicos, congressos, dissertações e teses acadêmicas. 

 

Após esse levantamento bibliográfico e o devido entendimento da relação do 

microcrédito com a geração de emprego e renda, foi realizada uma entrevista 

preliminar com os gestores administrativos do Banco Pérola, que teve como objetivo 

identificar a população de clientes, metodologia de crédito, histórico da instituição, 

bem como informações de quantidade de agentes de créditos, parceiros na área de 
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atuação, entre outras informações referentes ao negócio de distribuição de 

microcrédito. 

 

Com esse conhecimento e de posse de informações práticas do cotidiano 

administrativo do banco, foi necessário conhecer os formulários que o banco utiliza 

para cadastrar e monitorar a evolução socioeconômica dos empreendimentos. Nesta 

fase, percebeu-se que os formulários existentes não seriam úteis para realização 

desta pesquisa, sendo necessário desenvolver um formulário próprio para alcançar o 

objetivo.  

 

De posse das informações do banco levantadas por meio de entrevista com 

os gestores, foi realizada uma pesquisa com os clientes do banco, para verificar a 

influência do microcrédito na geração de emprego e na renda dos empreendedores, 

clientes do Banco Pérola. 

 

Para isso, foi elaborado um formulário com perguntas abertas e fechadas, 

conforme modelo (APÊNDICE A), que serviu de instrumento de pesquisa, permitindo 

analisar o impacto do investimento na renda, bem como na geração de novos 

empregos. 

 

Este formulário foi pré-testado em uma população de clientes que não fez 

parte da amostra do Banco Pérola e, em seguida, foram feitas as adequações do 

formulário e procedida sua aplicação em 30 clientes do banco, que representaram 

cerca de 20% do total de clientes, que era em número de 148 até fevereiro de 2013, 

o período de início da pesquisa. O início da coleta de dados ocorreu, após a 

pesquisa ter sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP 

(APÊNDICES B, C e D).   

 

O processo de coleta de dados foi feito mediante a aplicação do formulário 

com os clientes selecionados aleatoriamente pela ferramenta Minitab 15.0 na função 

Randon Data. 
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Para avaliar a relação entre acesso ao microcrédito e geração de emprego e 

renda, foram utilizados os seguintes indicadores para caracterizar o perfil do cliente: 

 

 Social: idade, sexo, estado civil, escolaridade, número de dependentes, tipo 

de moradia e situação cadastral do cliente; 

 

 Negócio: tipo de atividade, setor de atuação e situação cadastral do 

empreendimento; 

 
 

 Crédito: valores dos créditos, finalidade e percepção dos clientes quanto às 

contribuições do microcrédito; e 

 

 Emprego e Renda: valores da renda, percepção dos clientes em relação às 

variações da renda e número de novos empregos. 

 

Os dados da pesquisa, de natureza quantitativa e qualitativa, foram 

processados no software Excel 2007 e permitiram elaborar tabelas e gráficos para 

responder à pergunta se o microcrédito é um instrumento de geração de emprego e 

renda aos clientes do Banco Pérola? 

 

A hipótese é que o acesso ao microcrédito determina a geração de emprego e 

renda. 
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3 BANCO PÉROLA 
 
 

Para conhecer o Banco Pérola, é importante abordar primeiramente os 

aspectos de sua localidade e cultura da cidade onde se instala; para isso, será 

apresentada a cidade de Sorocaba que fica no interior do Estado de São Paulo, e 

alguns dados que se fazem relevantes para conhecimento. 

 
 
 
3.1 Conhecendo Sorocaba 
 

 

A cidade de Sorocaba no Estado de São Paulo (Figura 2) pertence à região 

administrativa de Sorocaba (RA Sorocaba), divisão administrativa que engloba 79 

municípios (IBGE, 2010). Foi fundada em 1654 pelo bandeirante Baltazar Fernandes 

e seu aniversário de fundação é 15 de agosto. O prefeito para o quadriênio 2009-

2012 é o médico Vitor Lippi. Sua população, de acordo com o Censo IBGE de 2010, 

era de 586.625 habitantes. 

 
Figura 2 

Cidade de Sorocaba na RA de Sorocaba 
 
 

 
Fonte: SEADE (2012) 
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De acordo com a SEADE, referências entre 2010 e 2012, a cidade possui 

uma área de 449,12 km2, sendo 55% de área urbana e 45% de área rural; sua 

densidade demográfica é de 1.327 habitantes por quilômetro quadrado; a taxa 

geométrica de crescimento da população é 1,75% ao ano; o grau de urbanização de 

98,98%; a população com menos de15 anos é de 21,1%; a população com mais de 

60 anos é de 11,0%. 

 

Conforme os dados do Censo 2010 IBGE, a população de Sorocaba é de 

586. 625 habitantes, contando um crescimento de 18,90% em relação a 2000, 

conforme é apresentado nos dados Tabela 9. As mulheres são maioria em 

Sorocaba, com 51,1% do total. Em números absolutos, são 299.513 mulheres e 

287.112 homens, ou seja, Sorocaba tem 12.401 mulheres a mais que homens. Há 

ampla predominância urbana da população em Sorocaba, com apenas 1% da 

população (5. 971 moradores) vivendo na zona rural, contra 580. 654 na zona 

urbana. 

 

 
Tabela 10 

População de Sorocaba 
 

 

 

  

 

 
 

Fonte: IBGE (2012). 

 

 

Em sua população,há diversidade étnica, porém, com predominância da cor 

branca, igualmente visto no Estado de São Paulo, os brancos representam 66,60%, 

os pardos 24,20%, os negros 6,80% e asiáticos, indigenas e outros somando 

representam 2,40% (IBGE, 2012). 

 

Censo Habitantes Crescimento 

1980 269 288 — 
1991 379 006 40,70% 
2000 493 468 30,20% 
2010 586 625 18,90% 
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Com relação à religião, os católicos representam cerca de três quartos da 

população (70,31%), seguidos das protestantes (20,04%) e demais religiões 

(9,47%). Por serem maioria, os católicos influenciam a cultura local, e é perceptivel 

encontrar, na cidade diversas paróquias e uma arquidiocese. 

 

Dentre as maiores cidades do Brasil (em população), Sorocaba está em 30º 

lugar. Já dentre as maiores cidades de São Paulo (em população), Sorocaba está 

em 9ºlugar, sendo maior que nove capitais estaduais. 

 

Sorocaba é ainda a 5ª cidade em desenvolvimento econômico do Estado de 

São Paulo, e sua produção industrial chega a mais de 120 países, atingindo um PIB 

de R$ 9,5 bilhões. As principais bases de sua economia são os setores de indústria, 

comércio e serviços, com mais 22 mil empresas instaladas. 

 

É o 8º município brasileiro e o 4º mercado consumidor do Estado fora da 

Região Metropolitana da Capital, com um potencial de consumo per capita anual 

estimado em 2.400 dólares americanos para a população urbana e 917 dólares 

americanos para a rural (7.200 pessoas) é também a 29ª cidade brasileira com 

maior potencial de consumo. Ainda, é a 4ª maior cidade paulista a receber novos 

investimentos e uma das maiores do País, figurando na lista das 30 cidades que 

mais geram empregos no Brasil (SEADE, 2012). 

 

O rendimento médio mensal dos vínculos empregatícios em 2009, para a 

cidade foi de R$1.646,71. Ao realizar uma comparação entre a Região 

Administrativa (RA) e  o Estado, tem-se: o da Região foi R$ 1.502,53, sendo 8,8% 

menor que Sorocaba, porém, o do Estado foi R$ 1.762,71, ou seja, 7,04% maior que 

o município. 

 

Os números de admissões, demissões e saldo (empregos formais) ocorridos 

entre janeiro de 2010 e julho de 2011, conforme o MTE (2012), com as estatísticas 

do CAGED foram de: 

 

 Admissões: 157.942; 
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 Demissões: 138.626; e 

 Saldo positivo: 19.316 empregos. 

 

A cidade figura como uma das melhores para se trabalhar no Estado, pela 

sua diversidade econômica. 

 

 
 
3.2 O Banco Pérola 
 

 

O Banco Pérola é uma instituição civil, sem fins lucrativos, com sede na 

cidade de Sorocaba-SP, qualificado como OSCIP pelo Ministério da Justiça e 

Trabalho. Foi constituído em outubro de 2009, para se dedicar ao desenvolvimento 

socioeconômico de pequenos empreendedores formais e/ou informais por meio de 

concessão de microcrédito, tendo como a principal área de ação a cidade de 

Sorocaba-SP. 

 

A constituição da organização foi fruto da articulação e mobilização de 

Alessandra França, uma jovem de 26 anos de idade, que influenciada por 

Muhammad Yunus, Nobel da Paz em 2006, fundador do Grameen em Bangladesh e 

autor do livro “O banqueiro dos pobres” que conta como construiu uma rede de 

crédito eficiente e barata para a população carente de Bangladesh, um dos países 

mais pobres do mundo. Após essa leitura, decidiu que poderia impactar 

positivamente a sociedade a sua volta. 

 

Ainda na adolescência, Alessandra começou a estudar informática na ONG 

Projeto Pérola. Essa ONG visa a desenvolver a consciência protagonista nas 

comunidades assistidas de Sorocaba e foi criada em 2000, oferecendo a principio 

cursos de informática para jovens pobres das comunidades da cidade, porém, já nos 

primeiros anos percebeu que precisava evoluir no projeto, a fim de melhorar os 

serviços prestados às comunidades. Decidiu,  então, implementar a consciência 

cidadã,qualificação profissional e aprimoramento na capacitação de jovens para o 

mercado de trabalho. 
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Nesse processo de crescimento, a ONG obteve um avanço em relação à 

qualidade dos serviços oferecidos e a quantidade de jovens atendidos em seu 

programa. Em 4 anos de vinculo com o Projeto Pérola, Alessandra avançou de aluna 

para colaboradora dos trabalhos da ONG. Com o passar do tempo, foi percebendo 

que os jovens que participavam do projeto encontravam muitas dificuldades para 

fazerem seus projetos empreendedores avançarem, por falta de recursos 

financeiros, muitos desses projetos não saíam do papel. Entendendo a necessidade 

de seus alunos, de forma a dar uma resposta a esta dificuldade foi que originou a 

ideia de formar um banco com as características do Grammen para conceder crédito 

aos jovens que, por um lado, enfrentavam dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho pela falta de experiência e, por outro lado, não conseguiam crédito para 

alavancar seus sonhos e projetos por falta de lastro financeiro.  

 

Apoiada pelo Projeto Pérola, Alessandra inscreveu seu projeto de banco para 

conceder crédito financeiro aos jovens de sua cidade em um concurso da 

organização internacional Artemísia, organização que visa a promover projetos 

sociais,esta começou suas atividades aqui no Brasil em 2004, e tem por metodologia 

promover encontros com empreendedores sociais em busca de novos projetos de 

alcance social. No concurso de 2009, do qual contava com a participação de 

Alessandra França, a Artemísia premiou projetos aprovados pela comissão 

organizadora com um funding de R$ 20.000,00, da qual Alessandra foi a campeã, 

dando início ao Banco Pérola. 

 

Como já citado, o Banco Pérola foi instituído no município de Sorocaba 

ancorado na Lei nº 9.790 de 23 de março de 1999, que trata de OSCIP, destinado à 

concessão de créditos a microempreendedores do setor formal e informal. 

 

Atualmente, é administrado por uma gestora e quatro agentes de crédito. A 

origem dos recursos representa 90% de participação privada provenientes de 

parcerias firmadas. O sistema funciona por meio dos agentes de crédito que coletam 

informações sobre os clientes e suas necessidades e encaminham seus pedidos de 
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financiamento ao Comitê de Crédito do Banco. Cabe ao Comitê aprovar ou não as 

solicitações, conforme critérios técnicos. 

 

O Banco Pérola tem por objetivo auxiliar os microempreendedores do 

município que pretendam iniciar seu negócio, pessoas, muitas vezes, que não 

conseguem acesso ao sistema bancário tradicional. O grande diferencial da atuação 

desse banco é a desburocratização, dando oportunidade para quem quer começar 

um negócio, sem que precise comprovar atuação de, no mínimo, 6 meses como no 

Banco do Povo; pelo fato de utilizar a metodologia de Aval Solidário permite que os 

integrantes do grupo tenham restrição de crédito, desde que, ao menos um desses 

integrantes, não tenha restrição alguma e responsabilize-se pelo grupo.  

 

O crédito é destinado aos empreendedores em situação seja formal ou 

informal que tenham um negócio ou uma ideia/projeto, cuja finalidade seja geração 

de renda. Esses empreendedores precisam ter um comportamento alinhado aos 

valores da organização e desenvolver atividades que não se caracterizem como 

delituosas. 

 

Para solicitar o crédito, é necessário juntar-se a pessoas que tenham o 

mesmo objetivo de empreender e formar um grupo de, no mínimo três e no máximo 

cinco  pessoas, que é chamado de grupo solidário, cujos integrantes podem ser de 

diferentes ramos de atividades e todos contarão com o apoio e ajuda dos agentes de 

crédito. 

 

Os atuais limites de crédito variam de, no mínimo, R$ 50,00 a, no máximo, de 

15.000,00, e são destinados a capital de giro que servem para compra de 

mercadorias, matérias-primas e insumos, investimentos fixos que servem à 

aquisição, consertos ou manutenção de ferramentas, máquinas, equipamentos e 

veículos utilitários, ou um mix dos dois utilizados na aplicação de capital de giro e 

investimento fixo. A taxa de juros é de 4% ao mês, mais taxa de abertura de crédito 

(TAC) que é de 3%. A forma de pagamento varia de 1 a 10 meses, conforme a 

capacidade de pagamento do grupo. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados da pesquisa sobre o microcrédito 

e a geração de emprego e renda: a experiência do Banco Pérola, realizada com os 

clientes do banco, identificando inicialmente o perfil socioeconômico dos clientes, os 

motivos que os levam a recorrer ao microcrédito e realizar atividade produtiva, bem 

como verificar as variações que ocorreram após o acesso ao crédito e a influência 

na geração de emprego e renda. 

 

Para isso, primeiramente, será apresentado o perfil do cliente do Banco 

Pérola, com as variáveis: sexo, idade, grau de instrução, número de dependentes, 

tipo de moradia, restrição cadastral e composição de renda. Logo após, serão 

apresentados os dados dos empreendimentos, sendo tipo e setor de atividade e 

situação cadastral. Na sequência, serão apresentadas as informações do crédito 

tomado, finalidade e valores. Por fim, dados relacionados à geração de emprego e 

renda. 
 

 
4.1 O perfil do cliente do Banco Pérola 

 

 

O perfil do cliente do Banco Pérola é formado, em sua maioria, por mulheres 

63%, e os 37% restantes são homens (Gráfico1). 

 

Isto indica um crescente número de mulheres tornando-se independentes, 

buscando alternativas para o sustento para si e sua própria família. Isso é comum 

nos programas de microcrédito no Brasil que favorecem a inserção das mulheres em 

atividades produtivas (MONZONI NETO, 2006). 
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Gráfico 1 

Distribuição de clientes por Sexo 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

A dispersão dos clientes de microcrédito é ampla em termos de idade,  

variando de 22 a 63 anos, o que quer dizer que atinge praticamente todas as faixas 

etárias da População Economicamente Ativa. Mas, o que se pode observar é que 

houve a predominância dos jovens, e 57% dos clientes do banco tinham idade até 

35 anos, conforme pode ser visto no Gráfico 2.  

 

 
Gráfico 2 

Distribuição de clientes por Idade 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 
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A média de idade geral é de 38,3 anos independente de sexo, porém essa 

média sofre uma variação relativamente alta, quando compara homens e mulheres. 

Assim, observa-se que a média para pessoas do sexo masculino foi 40,7 anos, e de 

pessoas do sexo feminino, 36,8 anos. Ao observar o Gráfico 3, nota-se que tanto 

homens como mulheres tinham maior concentração nas idades entre 31 e 35 anos, 

porém, a partir de 40 anos, as mulheres mostraram uma queda progressiva e quanto 

aos homens não houve variação. 

 

 
Gráfico 3 

Distribuição de clientes por Idade e Sexo 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Essa tendência de mulheres jovens tomarem a frente das decisões revela que 

elas estão buscando sua independência financeira. Essa tendência é similar à  

experiência de Yunus e Jolis (2007), com a criação do Grameen Bank, que iniciaram 

os empréstimos do banco para mulheres da aldeia de Jobra em Bangladesh. 

 

A maioria dos clientes do banco era casada (60%), os solteiros 

representavam 23% e os amigados 17% (Gráfico 4). Essa tendência mantém-se 

quando são comparadas pessoas dos sexos masculino e feminino, porém é 

interessante observar que entre as mulheres o percentual de casados foi de 68%, e 
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entre os homens de 45%. Estes dados apontam para o perfil das mulheres que 

buscaram manter a família mais segura e protegida, valorizando o matrimônio. Esse 

percentual foi similar à apresentada em outros programas, como por exemplo, o  

Programa São Paulo Confia (MONZONI NETO, 2006). 

 

 
Gráfico 4 

Distribuição dos clientes por Sexo e Estado Civil 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Ao considerar a escolaridade dos clientes do Banco Pérola (Gráfico 5), pôde-

se notar que quase metade (43%) dos clientes possuia até o 1º grau completo, ou 

seja, até 8 anos de estudo, 47% tinham até o 2º grau completo e outros 10%, o 3º 

grau. Esse percentual foi similar ao apresentado pelo IBGE (2012) para a Região 

Sudeste. O grau de escolaridade reflete-se diretamente na gestão do negócio. Isso 

condiciona a capacidade do empreendedor absorver e interpretar melhor as 

informações de mercado, gerenciando com mais eficácia os processos da gestão do 

negócio (BRASIL, 2013). 
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Gráfico 5 
Distribuição dos clientes por Escolaridade 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

 O fato fica mais expressivo quando observado sob a ótica da motivação 

dos empreendedores ao abrir o negócio. Os que possuíam acima dos 2º e 3º graus 

completos, 42% iniciaram seu negócio por estarem atentos às oportunidades, e 33%  

para terem uma renda extra e 25% por necessidade.  

 

 Ao comparar-se o grau de instrução por sexo, nota-se uma predominância 

das mulheres nos níveis mais baixos (1º grau), ou seja, menos instruídas, e uma 

superioridade dos homens no 2º grau de instrução (45%) e no 3º grau completo a 

situação é inversa, ou seja, as mulheres atingiram o nível superior (Gráfico 6). Essa 

situação contrasta com a média nacional, conforme o IBGE (2012), as mulheres 

tinham em média 9,2 anos de estudo, e os homens 8,2 anos. 
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Gráfico 6 
Relação Sexo por Escolaridade 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

O Gráfico 7 apresenta a distribuição de dependentes, pois a maioria dos 

clientes do banco ( 57%) possuía de um a dois dependentes, isso vem de encontro 

com a família brasileira que vem mudando em função da economia, fazendo com 

que a mulher ocupe uma posição no mercado de trabalho, exigindo uma melhor 

qualificação para alcançar independência financeira. 

 
Gráfico 7 

Distribuição de clientes por número de dependentes 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 
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Ao analisar-se o Gráfico 8 que relaciona os clientes por grau de instrução, por 

média de idade e média de dependentes, observa-se que a maior média de 

dependentes (2,44) foi de clientes com idade de 35,7 anos que estudaram até o 1º 

grau. Dessa forma, percebe-se que o maior número de dependentes foi de jovens 

com baixa escolaridade. Diante disso, pode-se citar que jovens nessas condições 

não fazem diferença em ter mais ou menos filhos. 

 

 
Gráfico 8 

Média de dependentes por grau de instrução e média de idade 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Os clientes do Banco Pérola residiam em grande maioria em casa própria 

(70%), e 27%, em casa alugada e 3%, em casa cedida, média similar à do PNMPO 

(2012). Talvez a existência do aumento da casa própria deva-se ao aumento dos 

valores dos alugueis, enquanto que a taxa de juros para aquisição de imóveis cai, e  

a renda média da família vem crescendo, disponibilizando o acesso à residência 

própria. 
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Gráfico 9 
Distribuição de clientes por tipo de moradia 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Os clientes do banco tinham preferência em ter moradia fixa, e não gostavam 

de mudar de casa com frequência, independente de ter ou não casa própria. A 

média de tempo de moradia foi de 13 anos, para quem residia em casa própria e 

cedida e de 9 anos, para quem residia em casa alugada. 

 

Em relação à quantidade de pessoas que morava na mesma casa, a média 

dos que tinham residência própria foi de 3,86 moradores, e os que moravam em 

casa alugada era de 2,38 moradores. Os que moravam em casa cedida 

compartilhavam o ambiente em média com dois moradores (Tabela 11). Portanto, os 

que moravam em casa própria possuíam família extensa. 
 
 

Tabela 11 
Média de moradores por tipo de residência. 

 
Tipo de 

Residência 
Qt. de 

Clientes 
Qt. de 

Moradores 
Média de 

Moradores 
ALUGADA 8 19 2,38 

CEDIDA 1 2 2,00 
PRÓPRIA 21 81 3,86 

TOTAL 30 102 3,40 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

27%

3%

70%

ALUGADA CEDIDA PRÓPRIA
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Dos clientes entrevistados, 57% compunham renda sozinho, ou seja, eram os  

únicos mantenedores de sua residência, o restante (43%) tinham auxílio de uma ou 

mais pessoas que compartilhavam de sua moradia (Gráfico 10). 

 

 
Gráfico 10 

Pessoas que compõem a renda familiar 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

A média de idade daqueles que não possuíam parceiros na composição de 

sua renda era de 35,94 anos, e os clientes com auxílio de até duas pessoas na 

composição da renda familiar era de 42,45 anos de idade. Este dado representa a 

capacidade dos jovens em assumir a responsabilidade do sustento de sua família. 
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Tabela 12 
Média de idade dos clientes que compõem a renda familiar. 

 

Pessoas que Qt.  Percentual  Média de 
compõem 

renda de Clientes de Clientes Idade 
01 Pessoa 17 57% 35,94 
02 Pessoas 11 37% 42,45 
04 Pessoas 1 3% 22,00 
05 Pessoas 1 3% 49,00 

TOTAL 30 100% - 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

Outro dado relevante foi relacionado à restrição cadastral, ou seja, mais da 

metade dos clientes do Banco Pérola (57%) tinha alguma pendência no cadastro do 

Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) e/ou SERASA, empresa de análises e 

informações para decisões de crédito e apoio a negócios. O que pode ser um fator 

de impedimento ao acesso de crédito no sistema financeiro tradicional. A própria 

metodologia do microcrédito, de acordo com Barone et al. (2002), foi desenvolvida 

de modo a conceder crédito a esse tipo de empreendedor. Esse dado apresenta sua 

eficácia.  

 

 
Gráfico 11 

Situação cadastral no SPC/SERASA 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

57%

43%
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O microcrédito vem se mostrando relevante, sobretudo às pessoas excluídas 

do sistema financeiro tradicional. Dos clientes do Banco Pérola, 17% não possuíam 

conta corrente ou poupança em outros bancos (Tabela 13). Essa situação foi mais 

expressiva nos clientes com algum tipo de restrição cadastral chegando a 24%. Se 

não fosse a presença de programas de microcrédito com esta metodologia que 

possibilita o crédito a empreendedores com restrição cadastral, essas pessoas 

estariam à mercê de empréstimos de familiares ou de agiotas. 
 
 

Tabela 13 
Clientes que possuem restrição cadastral e conta em banco. 

 

Restrição  
Tem 
conta 

Não tem 
conta Percentual de Clientes Total de Percentual 

Cadastral 
em 

banco em banco 
que não tem conta em 

Banco Clientes Total 
Sim  13 4 24% 17 57% 
Não 12 1 8% 13 43% 

TOTAL 25 5 17% 30 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

O impacto do microcrédito sobre empreendedores com algum tipo de 

restrição no SPC/SERASA deve ser considerado, porque, pelo menos, 24% dos 

clientes nessa situação afirmaram que houve variação positiva (pagamento da 

dívida), após terem recebido o crédito do banco, em relação à regularização da 

restrição nos órgãos competentes, porém a grande maioria (66%) não optou por 

regularizar essa situação. 

 

Diante dessas informações, é possível traçar o perfil dos clientes do Banco 

Pérola, como sendo predominantemente jovens, com idade média de 38,3 anos e, 

em sua maioria, mulheres (63%), casados, com o grau de instrução que varia entre 

1º e 2º graus completos, com uma ligeira vantagem para os homens que têm 

quantidade de anos estudados superior à das mulheres. Esse cliente também residia 

em casa própria (70%) e tinha em média até dois dependentes e não possuía auxílio 

na composição da renda (57%). 
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4.2 Empreendimentos 
 

 

Tão importante quanto conhecer o perfil do cliente do Banco Pérola é 

conhecer o perfil do empreendimento. Estas informações auxiliam a responder à  

pergunta que norteia esta pesquisa, ou seja, qual a influência do microcrédito na 

geração de emprego e renda?  

 

Dos clientes entrevistados, quando questionados sobre o que os motivou a 

abrir seu próprio negócio, 43% responderam que havia um sonho de trabalhar por 

conta, ou seja, uma visão empreendedora; outros 30% alegaram que abriram o 

negócio pela necessidade de gerarem renda com a falta de emprego e 27% 

disseram que gostariam de ter uma renda extra ou um ganho acima do conquistado 

com o emprego em regime da Constituição das Leis Trabalhistas (CLT). 

 

 
Gráfico 12 

Motivação dos clientes para desenvolverem atividade produtiva 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Desses clientes, 27% não estavam trabalhando antes do começo do 

desenvolvimento da atividade produtiva, porém, dos que tinham emprego antes de 

abrirem o negócio, 40% não tinham registro em carteira de trabalho, e muitos nem  

30%

43%

27%
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PARA TRABALHAR POR CONTA 
PRÓPRIA
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tinham salário fixo, ganhando por comissão e, muitas vezes, sofrendo com a 

sazonalidade financeira (Tabela 14). 

 

 
Tabela 14 

Clientes que estavam trabalhando antes de abrir o negócio com ou sem carteira assinada. 
 

Trabalhavam 
antes Com carteira Sem carteira Total de  

de abrir o negocio assinada assinada clientes 
Qt. % Qt. % Qt. % 

SIM 10 33% 12 40% 22 73% 
NÃO 8 27% - - 8 27% 

TOTAL 18 60% 12 40% 30 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Nos dados da Tabela 15, a distribuição dos empreendimentos é destacada 

por setor de atividade, com predominância para o setor de comércio que tem 70%,  

ou seja, a cada quatro microempreendimentos, três eram de comércio. O setor de 

serviços abrangia 27% dos empreendimentos dos clientes do Banco Pérola, e o de 

indústria, 3%. Essa distribuição está de acordo com a apresentada pelo PNMPO. 

 

Em relação ao tempo de funcionamento do empreendimento, a média geral 

era de 36 meses, porém se observado individualmente por setor, os 

empreendimentos de serviços funcionavam em média há 68 meses, o setor de 

comércio com média de 28 meses, e o setor de indústria, com média, de 12 meses 

(Tabela 15). 
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Tabela 15 
Distribuição dos empreendimentos por setor de atividade 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Verifica-se também que os empreendimentos eram subdivididos por atividade 

econômica (Tabela 16), tendo como destaque três atividades que enumeradas 

representavam 60%, sendo dois do setor de comércio: Comércio de Roupas e 

Sapatos (33%), Comércio de Produtos de Limpeza (10%) e um do setor de serviços: 

Serviços de Cabeleireiro e Manicure (17%). 

 

Em sua grande maioria, esses empreendimentos funcionavam em local fixo 

(86%) muitas das vezes na própria residência, e os 14% restantes eram ambulantes 

que tinham em suas atividades principais o comércio de roupas, sapatos e produtos 

de limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setor de Atividade Qt. Percentual 

Tempo médio de 
funcionamento 

(em meses) 
COMÉRCIO 21 70% 28 
SERVIÇOS 8 27% 68 
INDÚSTRIA 1 3% 12 

TOTAL 30 100% 36 
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Tabela 16 
Distribuição dos empreendimentos por atividade 

 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
LOCAL DA ATIVIDADE TOTAL 

FIXO AMBULANTE 
QT. % QT. % QT. % 

Comércio de Jornal e Revista 1 3% 0 0% 1 3% 
Comércio de Material de Construção 1 3% 0 0% 1 3% 
Comércio de Moveis Usados 1 3% 0 0% 1 3% 
Fabricação de Bobinas 1 3% 0 0% 1 3% 
Serviços de Funilaria e Pintura 1 3% 0 0% 1 3% 
Serviços de Gráfica 1 3% 0 0% 1 3% 
Comércio de Alimentos  2 7% 0 0% 2 7% 
Comércio de Mat. Diversos e Recicláveis 2 7% 0 0% 2 7% 
Pizzaria 2 7% 0 0% 2 7% 
Comércio de Produtos de Limpeza 1 3% 2 7% 3 10% 
Serviços de Cabeleireiro e Manicure 5 17% 0 0% 5 17% 
Comércio de Roupas e Sapatos 8 27% 2 7% 10 33% 

TOTAL 26 86% 4 14% 30 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Os dados revelaram que dos empreendimentos visitados, 60% estavam 

regularizados, ou seja, com firma aberta e recolhiam os impostos devidos, conforme 

pode ser visto no Gráfico 13. 

 

 
Gráfico 13 

Situação cadastral dos empreendimentos 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 
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Dos empreendimentos regularizados, 33% formalizaram após tomarem 

crédito no Banco Pérola, mostrando a importância do acesso ao crédito para manter 

a atividade produtiva. Basicamente, as vantagens de ter firma aberta está no direito 

à aposentadoria e emissão de nota fiscal, porém os entrevistados não 

demonstraram segurança ao falar desse assunto; a grande maioria não conseguiu 

identificar quais as vantagens de regularizar sua empresa. 

 

Em resumo, os empreendimentos pesquisados em sua maioria eram do setor 

de comércio (70%), regularizados com firma aberta (60%), que funcionavam em 

média há 36 meses em local fixo (86%). Suas principais atividades eram o comércio 

de roupas e sapatos (33%), serviços de cabeleireiros e manicures (17%) e comércio 

de produtos de limpeza (10%). Foram motivados pelo anseio de trabalhar por conta 

própria e ter renda extra.  

 
 
4.3 O crédito tomado 
 

 

O microcrédito tomado por esses empreendedores em muitos dos casos é a 

única fonte de crédito, dai a importância de fomentar instituições que trabalhem com 

a concessão de crédito desburocratizado, como é o caso do Banco Pérola.  

 

Em relação à finalidade do crédito tomado (Gráfico 14), mais da metade 

buscou para ter capital de giro (56%), que serve para comprar mercadorias, 

matérias-primas e insumos, já os que buscaram crédito para investimento fixo 

representavam 27%, e serviam para aquisição, conserto ou manutenção de 

ferramentas, máquinas, equipamentos e veículos utilitários. Por fim, 17% buscaram 

crédito para financiamento misto, utilizado na aplicação de capital de giro e 

investimento fixo. 
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Gráfico 14 
Finalidade da tomada de crédito 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Esta é uma característica marcante para clientes desse tipo de crédito, 

embora a pesquisa apresente dados diferentes do PNMPO referentes à distribuição 

dos empreendimentos por setor de atividade e finalidade de tomada de crédito. No 

entanto, observa-se uma relação entre o percentual de investimento fixo com o setor 

de serviços, e de capital de giro com comércio. Neste caso, a variação entre os dois 

programas foi similar. Entretanto esses dados mostraram que os clientes do Banco 

Pérola estavam mais ativos em atividades de serviços que os do PNMPO. 

 

O Banco Pérola concede crédito que varia de R$ 500,00 a R$ 15.000,00, 

porém, dos clientes entrevistados, 52% tiveram empréstimo de até R$ 2.999,00; 

outros 44% obtiveram crédito de R$ 3.000,00 a 4.999,00 e 14% entre R$ 5.000,00 a 

R$ 15.000,00 (Gráfico 15). 

 

 

 

 

 

 

56%27%

17%

CAPITAL DE GIRO INVESTIMENTO FIXO FINANCIAMENTO MISTO
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Gráfico 15 
Valor do crédito concedido 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

O valor médio dos empréstimos concedidos pelo Banco Pérola foi de R$ 

3.320,00 (Tabela 17), média bem acima da praticada no PNMOP que foi de R$ 

1.520,00, porém houve uma variação elevada entre pessoas do sexo masculino que 

foi de R$ 4.527,27 e do sexo feminino de R$ 2.621,05. Talvez isso se dê por ainda 

sermos uma sociedade machista, que mantém obstáculos que contrastam com a 

nova realidade. Se considerar que os entrevistados foram predominantemente do 

sexo feminino, a lógica de valorização deveria ser de pessoas desse gênero. 

 

 
Tabela 17 

Distribuição dos clientes por sexo e média de empréstimo 
 

Sexo Qt. Total de empréstimo Média de empréstimo 

FEMININO 19 
                  

49.800,00  
                       

2.621,05  

MASCULINO 11 
                  

49.800,00  
                       

4.527,27  

TOTAL 30 
                  

99.600,00  
                       

3.320,00  
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 
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Como revela o Gráfico 16, as mulheres tinham o pico de seus créditos 

concedidos entre R$ 2.000,00 e R$ 2.999,00; e os homens variaram de R$ 3.000,00 

e R$ 4.999,00. Isso apenas confirma que as mulheres não possuem as mesmas 

oportunidades que os homens. 

 

 
Gráfico 16 

Valor do crédito por sexo 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

No Gráfico 17, observa-se que não há variação entre a concessão de crédito 

e restrição cadastral. Isto demonstra que o limite de restrição cadastral imposto pela 

metodologia está sendo explorado quase que por completo, indicando que os grupos 

solidários são mecanismos de inclusão de pessoas marginalizadas pelos órgãos de 

restrição ao crédito. Há, porém, uma restrição de crédito para os empreendedores 

que tenham restrição cadastral a partir de R$ 5.000,00. Esta é uma realidade nos 

programas de microcrédito pela dificuldade dos clientes apresentarem garantias 
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reais. Retomando o que diz Neri (2008), essa medida é vista dentro do banco como 

forma de evitar maiores prejuízos por inadimplência.  

 

 
Gráfico 17 

Distribuição dos clientes por valor do crédito e situação de restrição cadastral SPC/SERASA 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Quando se relaciona o acesso ao crédito com o tipo de atividades 

desenvolvidas, verifica-se que a média de valores mais elevados foi para a 

fabricação de bobinas (R$ 15.000,00), comércio de produtos de limpeza (R$ 

5.000,00) e comércio de material de construção (R$ 4.000,00), atividades carentes 

de crédito para investimento em equipamentos e maquinário (investimento fixo) e 

investimento em produtos (capital de giro), sem o qual não poderiam investir por 

conta própria. 
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Gráfico 18 
Média de valores de crédito por área de atividade 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Outro ponto importante desta análise encontra-se no que referem Silva e 

Gonçalves (2011), que a progressividade dos empréstimos ocorre, à medida que os 

empréstimos anteriores são quitados dentro dos prazos, o que representa o 

aumento da confiança da instituição no empreendedor e na saúde financeira de seu 

negócio. No caso dos clientes do Banco Pérola, notou-se que o valor do crédito 

variou entre os empreendedores que retornam para buscar crédito pela segunda ou 

mais vezes (Tabela 18).  
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Tabela 18 
Distribuição de clientes por vezes que tomaram crédito 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Para melhor entender os dados da Tabela 18 e comprovar a eficácia da 

progressividade, foi feita uma análise do conteúdo do motivo de seis clientes que 

buscaram crédito pelas terceira e quarta vezes. Isso foi necessário para identificar 

as causas da variação da média negativa se comparadas aos que tomaram 

empréstimo pela segunda vez. Dessa forma, verifica-se que esses clientes já 

estavam conseguindo investir também com recursos próprios, ou seja, à medida que 

alcançam melhores resultados e renda em seus negócios vão precisando de menos 

valor de empréstimo. 

 

A progressividade não é uma metodologia exclusiva de programas de 

microcrédito, é utilizada também em bancos tradicionais, porém, é chamada de 

relacionamento com o cliente. Os clientes com maior relacionamento com o banco,  

têm mais facilidade de aprovação de crédito. Entretanto, é uma forma eficaz das 

instituições tradicionais e de microcrédito evitarem prejuízos altos com a 

inadimplência.  

 

Ao questionar os clientes sobre a contribuição do microcrédito para 

implementar o empreendimento, a maioria (73%) afirmou positivamente sobre essa 

relação. Desses, 30% disseram que houve aumento significativo no estoque, 

  Quantas 
vezes Qt. 

Valor Valor 
Variação 

em Variação 
  médio do médio geral Reais do  

em % 
  

tomou 
crédito? Empréstimo Empréstimo Empréstimo 

  UMA VEZ 14      2.900,00       3.320,00  
        

(420,00) -13% 

  02 VEZES 10      4.200,00       3.320,00  
          

880,00  27% 

  03 VEZES 3      2.166,67       3.320,00  
     

(1.153,33) -35% 

  04 VEZES 3      3.500,00       3.320,00  
          

180,00  5% 
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portanto, conseguiram vender mais, 20% alegaram que, com o crédito, conseguiram 

ter um fluxo de caixa mais dinâmico e positivo, aumentando o poder de compra; 

outros 23% disseram que o crédito serviu para abrir ou estruturar o negócio, e 27% 

apesar de afirmarem que houve algum tipo de contribuição, não souberam identificar 

qual. 

 

 
Gráfico 19 

Contribuição do crédito para o empreendimento 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Portanto, o crédito tomado pelo cliente do Banco Pérola foi 

predominantemente dirigido para a finalidade de capital de giro (56%), e variou de 

R$ 500,00 a R$ 15.000,00, com média de R$ 3. 320,00 por operação, porém houve 

uma variação significativa no crédito concedido para homens que, em média, foi de 

R$ 4.527,27 e às mulheres, em média, de R$ 2.621,05.  

 

Os empreendimentos de maior acesso ao crédito foram do setor da indústria 

e comércio, com destaque para as atividades relacionadas à fabricação de bobinas 

com R$ 15.000,00 e comércio de produtos de limpeza com R$ 5.000,00. Também foi 

observada a progressividade do crédito para clientes com relacionamento que 

concede valores maiores aos que tomam o crédito pela segunda vez. É importante 
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destacar também que os clientes com mais tempo no programa  obtiveram mais de 

dois empréstimos e solicitavam valores menores de empréstimos, pois já 

conseguiam investir também com recursos próprios no negócio.  

 
 

4.4 Emprego e Renda 
 

 

Finalmente, após conhecer o perfil dos clientes, os empreendimentos 

pesquisados e o crédito tomado serão apresentados os dados relacionados à 

geração de emprego e renda.  

 

Ao analisar o Gráfico 22, que apresenta os clientes do Banco Pérola por 

renda, verifica-se que 76% dos entrevistados tinham renda de até R$ 2.000,00, o 

restante, que perfez 24%, tinham renda variando de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00. 

Eram essas pessoas de baixa renda que teriam maiores dificuldades em 

desenvolver a atividade econômica sem o auxílio de crédito para gerirem seus 

negócios. Isso apenas constata o que foi dito por Barone et al. (2002), quando 

definem o microcrédito, como sendo um empréstimo de pequena monta para 

empreendedores de baixa renda que não têm como apresentar garantias reais.  

 

 
Gráfico 20 

Distribuição dos clientes por renda 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 
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Retomando o que foi dito por Prahalad (2005), as instituições de microcrédito 

não enxergam os pobres como vítimas ou como fardos, e sim como 

empreendedores incansáveis, criativos e consumidores conscientes de valor, 

capazes de gerarem lucro em seus negócios. 

 

A variação entre homens e mulheres constatada no acesso ao crédito, não se 

repetiu na comparação de renda entre os clientes do Banco Pérola (Gráfico 21), 

sendo observada uma equidade nos valores recebidos entre pessoas do sexo 

masculino e feminino. Diante disso, foi possível perceber que as mulheres têm 

desenvolvido bem o papel de empreendedor, mesmo recebendo menos crédito que 

os homens mantêm a renda em um patamar similar. 

 

 
Gráfico 21 

Distribuição dos clientes por renda e sexo 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

A renda média mensal dos entrevistados foi de R$ 2.183,33 (Tabela 19), 

sendo a média dos homens R$ 2.181,81 e das mulheres R$ 2.184,21. Ou seja, os 

homens tiveram acesso a um crédito 107%  maior que sua renda média mensal, e 

as mulheres receberam o crédito 20% maior que sua renda.  
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Tabela 19 

Média da renda por média do empréstimo 
 

Sexo Qt. 
Total da Média da Média do 

Variação da renda 
por empréstimo 

renda renda empréstimo R$ % 
FEMININO 19   41.500,00    2.184,21      2.621,05       436,84  20% 

MASCULINO 11   24.000,00    2.181,82      4.527,27    2.345,45  107% 
TOTAL 30   65.500,00    2.183,33      3.320,00    1.136,67  52% 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Comparando a renda média mensal com o grau de instrução dos clientes do 

Banco Pérola (Gráfico 22), foi possível perceber que a média de valores teve pouca 

oscilação entre os clientes com a escolaridade até o 2º grau completo, com exceção 

do 3º completo. 

 

 
Gráfico 22 

Média da renda por Grau de Instrução 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Diante disso, foi possível estabelecer uma relação entre os níveis mais baixos 

de escolaridade com a baixa renda, com exceção de uma cliente que tinha o 1º grau 
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incompleto e renda de R$ 4.000,00, vendendo roupas em sua loja situada na 

garagem de sua residência.  

 

É importante destacar também que 73% dos clientes do Banco Pérola  

alegaram que, após receberem o crédito, houve variação positiva no aumento de 

sua renda, ou seja, ao fazerem parte do programa de microcrédito do banco, seu 

empreendimento expandiu e sua renda de algum modo aumentou. É valido ressaltar 

que a grande maioria dos clientes entrevistados estava satisfeita em desenvolver 

atividade produtiva, que gera ocupação e renda. 

 

 
Gráfico 23 

Percepção dos clientes quanto à variação, após terem recebido o crédito do banco 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Por se tratar de empreendedores de baixa renda, 53% não conseguem 

investir por conta própria no negócio, porém, 47% disseram ter investido também 

com recursos próprios no empreendimento após terem tomado o empréstimo do 

banco (Gráfico 24). Neste dado, é possível constatar que o crédito disponibilizado 

pelo Banco Pérola foi importante para fomentação de atividade produtiva, 

confirmando o que citam Yunus e Jolis (2007), a respeito da desburocratização do 
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crédito para os mais pobres, sendo que, sem esse acesso, dificilmente os projetos 

saíriam do papel.   

 

 
Gráfico 24 

Distribuição de clientes que conseguem investir no empreendimento com recurso próprio 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Retomando o que cita Prahalad (2005) sobre a capacidade empreendedora 

dos pobres, mais da metade dos clientes entrevistados, ou seja, 53% disseram 

conseguir guardar dinheiro mensalmente para uma eventual necessidade. Isso 

demonstra a capacidade de gerir seus próprios negócios, mesmo estando em 

situação de desigualdade financeira, ou seja, além de gerarem recursos para a 

manutenção seus negócios e sobreviverem ainda conseguem poupar dinheiro  

(Gráfico 25). 
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Gráfico 25 
Distribuição dos Clientes que conseguem guardar dinheiro mensalmente 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Além de conseguirem guardar dinheiro, esses empreendedores tinham 

resultados positivos na geração de emprego, pois, dos clientes entrevistados 53%, 

contrataram um ou mais funcionários para auxiliar na atividade desenvolvida, o 

restante (47%) não contratou nenhum funcionário, porém, garantiu sua própria  

ocupação (Gráfico 26). 

 

 
Gráfico 26 

Empreendedores que contrataram funcionários para trabalhar 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 
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O setor de atividade que mais gerou emprego foi o Comércio, gerando 19 

novos empregos, porém, em termos comparativos, o setor de indústria teve maior 

taxa de geração de emprego, pois, com apenas um empreendimento gerou dez 

novos empregos e mais a ocupação do empreendedor, que somados eram em 

número de 11 postos de trabalho (Tabela 20). 
 

 
Tabela 20 

Empregos por setor de atividade 
 

Qt. de  Qt. de 
Total de 

empregos 
Média de 

emprego por 
Setor de 
Atividade empreendimento 

novos 
empregos gerados empreendimento 

COMÉRCIO 21 19 40 1,90 
SERVIÇOS 8 4 12 1,50 
INDÚSTRIA 1 10 11 11,00 

TOTAL 30 33 63 2,10 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Pode-se concluir que houve uma relação entre o acesso ao microcrédito com 

a geração de emprego e renda, o que vem de encontro com o que foi citado por 

Yunus e Jolis (2007), que o microcrédito pode impulsionar o início do negócio para 

as pessoas com vontade de desenvolver alguma atividade econômica, gerando seu 

próprio emprego e ainda podendo vir a empregar parentes e conhecidos. 

 

Com as atividades desenvolvidas pelos empreendedores, foram gerados 63 

empregos, e 30 foram os próprios empreendedores que geraram seus empregos, e 

33 novos empregos disponíveis, ou seja, para cada empreendimento aberto houve 

uma média de 2,1 postos de trabalho. Isso vem de encontro com os trabalhos de 

Barone et al. (2002), Dantas (2005), Conceição (2005), Monzoni Neto (2006) e Neri 

(2008), sobre a eficácia da utilização do microcrédito como ferramenta na geração 

de emprego e renda. Considerando que foram criados 2,1 postos de trabalho por 

empreendimento e que o valor médio do empréstimo era de R$ 3.320,00, é possível 
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inferir que a cada R$ 1.580,95 emprestados foi criado um novo posto de trabalho 

(Tabela 21). 

 
 

Tabela 21 
Empregos por sexo e valor de empréstimo.  

 

Sexo Qt. Qt. de 
Total de 

empregos 

Média de 
emprego 

por Total de 

Média de 
empréstimo 

por 
novos 

empregos gerados 
sexo Empréstimo 

(R$) 
emprego 
gerado 

Masculino 11 22 33 3,00 
      

49.800,00  
           

1.509,09  

Feminino 19 11 30 1,58 
      

49.800,00  
           

1.660,00  

TOTAL 30 33 63 2,10 
      

99.600,00  
           

1.580,95  
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Ao analisar os dados da Tabela 21, verificou-se que os homens conseguem 

gerar mais empregos que as mulheres. A cada R$ 1.509,09 emprestados para 

pessoas do sexo masculino, três empregos são gerados, enquanto que as mulheres 

geraram 1,58 empregos a cada R$ 1.660,00 emprestados de microcrédito. É 

importante ressaltar que mesmo as mulheres gerando menos postos de trabalho que 

os homens, elas foram mais presentes no número de empreendimentos abertos. 

Essa é uma característica conhecida em outros programas de microcrédito, e a 

grande maioria das atividades desenvolvidas nos empreendimentos é simples, 

sendo assim, desenvolvem uma característica autônoma dos empreendedores e não 

necessitam de auxílio para sua realização.  

 

Diante disso, é importante destacar também que dos empreendedores que 

contrataram, pelo menos, um funcionário, 69% afirmaram ter contratado parentes. 

 

Outro aspecto importante desta análise foi que 70% dos clientes do banco 

disseram depender da renda do empreendimento, para seu sustento próprio. O 
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restante, que representou 30%, tinha outras fontes de renda como emprego,  

aposentadoria, entre outros (Gráfico 27). 

 

 
Gráfico 27 

Distribuição dos clientes por fonte de renda 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa do Banco Pérola. 

 

 

Os impactos do microcrédito vão além da geração de emprego e renda, e 

abrangem também outros aspectos da vida dos clientes, por exemplo, aumentar o 

consumo, como cita Prahalad (2005). Assim, foi possível verificar que 17% dos 

entrevistados realizaram algum tipo de reforma em suas casas, após terem acesso 

ao microcrédito, melhorando a qualidade de suas moradias ou comprando novos 

eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos (47%). 

 

Portanto, estes dados permitem inferir que houve uma relação entre o acesso 

ao microcrédito e a geração de emprego e renda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta pesquisa teve como principal objetivo analisar como o microcrédito 

influencia na geração de emprego e renda entre a população mais pobre e menos 

qualificada, estudando o caso dos clientes do Banco Pérola na cidade de Sorocaba-

SP. 

 

Foi possível concluir que o Banco Pérola ao conceder o microcrédito para 

capital de giro e investimento fixo a pessoas excluídas do sistema financeiro 

tradicional torna-se um instrumento importante e estimulador de 

microempreendimentos que permitem a inserção de mais pessoas na economia.  

 

Em sua maioria, o perfil do cliente de microcrédito é composto, por mulheres 

jovens que realizam atividade produtiva em negócio do setor de comércio e serviços. 

Muitos desses empreendimentos lidam com a venda de roupas e artigos de 

vestuário, e outros tantos trabalham com salões de cabeleireiros e manicures. A 

grande maioria buscou o crédito, como única alternativa de financiamento de seu 

projeto empreendedor. Foi importante observar que os clientes não se preocupam 

em pagar uma taxa de juros de 4% ao mês, pois acabam por valorizar mais o 

acesso desburocratizado que a taxa praticada em cada operação. Nesse caso, o 

agente de crédito deve ser valorizado, pois desenvolve papel fundamental no 

recrutamento desses clientes. Entretanto, a taxa de juros paga por eles não impede 

o crescimento do negócio,  muitos desses empreendedores conseguem investir por 

conta própria no empreendimento, após tomarem crédito, ficando cada vez menos 

dependentes do programa. 

 

A pesquisa possibilitou verificar a eficiência da metodologia do microcrédito 

quanto à inclusão de pessoas com restrição cadastral em programas voltados a 

conceder crédito para pessoas com esse perfil. Dos clientes pesquisados, 57% 

possuíam algum tipo de pendência no SPC e SERASA, principal fator excludente do 

sistema financeiro tradicional. Outro aspecto da metodologia que ficou comprovado 

foi referente à progressividade do crédito, os clientes que tomaram o crédito pela 
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segunda ou mais vezes tinham acesso a maiores valores, pelo fato de terem um 

histórico de relacionamento bem avaliado pelo banco. 

 

Os motivos que levaram os clientes de microcrédito a iniciarem atividades 

produtivas, deveram-se tanto à necessidade de gerarem sua própria renda, e um 

terço não tinha ocupação, e aqueles que tinham não eram registrados. Quanto ao 

fato de iniciarem o negócio para ter uma renda complementar, os que já tinham 

outra fonte de renda também optaram por iniciarem seus próprios negócios pela 

vontade de trabalharem por conta própria, com o sonho de serem empreendedores 

de sucesso. 

 

Contudo, a baixa renda não constituiu um limitador de sonhos e projetos, e 

sim a falta de instrução. Embora possuíssem, em média, 9 anos de estudo, 43% 

tinham apenas o 1º grau completo. Houve uma relação daqueles que possuíam 

pouca escolaridade com a baixa renda, o que revela que quanto menos anos de 

escolaridade menor será a renda. A maioria dos empreendedores era mulher, com 

escolaridade e renda superior a dos homens, mesmo não tendo acesso diferenciado 

ao microcrédito. 

 

Outro aspecto relevante foi perceber o grau de satisfação dos 

empreendedores ao realizarem atividades produtivas, tanto por estarem sendo úteis  

a sua família e à sociedade, como por não serem chamados de desocupados ou 

desempregados, termos que os incomodam.  

 

Além disso, é importante ressaltar que mesmo a informalidade gerando 

dificuldades no desenvolvimento do empreendimento, o microcrédito concedido pelo 

banco possibilitou, ao menos, a um terço dos clientes a regularização de suas 

atividades, garantindo os benefícios que lhes são de direito.  

 

Portanto, concluiu-se que os empreendimentos atendidos pelo banco foram 

geradores de empregos e renda, primeiramente,  aos próprios empreendedores e,   

depois, a parentes e conhecidos. Os resultados revelaram que há eficácia do 

microcrédito na geração de emprego, pois a maioria dos entrevistados contratou um  
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ou mais funcionários. Nesse caso, foram gerados 33 novos postos de trabalho, 

ocasionando uma média de 2,1 postos de trabalho por empreendimento. Por mais 

que a renda dos clientes seja considerada baixa, possibilita-lhes um melhor padrão 

de vida, com dignidade e esperança.  

 

No entanto, a maioria dos clientes depende exclusivamente de seu negócio e  

o  empreendimento para esses empreendedores representa mais que uma fonte de 

renda, porque é em seu dia a dia que sua vida desenvolve-se, integrando-os na 

economia local. 
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