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RESUMO 
 
 
 

FARIAS, Marcelo Eisenhower. A questão das garantias em finanças de 
pequeno porte: Experiências Internacionais e o Micr ocrédito no Brasil.  
Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política, São Paulo, 2011. 
 
 
 
O acesso ao crédito de pequeno porte enfrenta enormes dificuldades, e uma das 
mais importantes é a ausência de garantias oferecidas para a instituição financeira 
por parte do tomador dos recursos. O microcrédito surgiu como uma solução para 
resolver o entrave na obtenção do crédito através da utilização do mecanismo do 
aval solidário onde o grupo formado se responsabiliza pelo pagamento do 
financiamento obtido. No Brasil, a principal fonte de recursos do programa 
nacional de microcrédito produtivo orientado (PNMPO) tem como origem parte dos 
depósitos à vista de bancos comerciais que realizam operações de crédito 
solicitando algum tipo de colateral para solucionar o problema da assimetria da 
informação. O que se verifica no programa de microcrédito do país é que parte 
significativa dos recursos que deveriam ser direcionados ao microcrédito encontra-
se ociosa. Assim, o objetivo central do estudo é discutir e identificar mecanismos 
de aperfeiçoamento de garantias que poderiam ser utilizadas dentro do programa 
de microcrédito no Brasil. Para investigar o tema proposto foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica revisando os principais conceitos da teoria das 
microfinanças e de sistemas de garantia, bem como, pesquisas de experiências 
de programas de microcrédito e os tipos de garantia utilizada nestes locais, 
sobretudo em países da América Latina e Caribe. Inclui-se também nesta 
pesquisa as experiências de alguns países que possuem sistemas de garantia do 
tipo mutualista que teve origem na Europa. Identificamos com o estudo que no 
Brasil temos poucos programas de garantia e não um sistema nacional de 
garantias como em outros países. É o caso do Chile onde o fundo de garantia 
FOGAPE fornece garantia a instituições financeiras para parte de operações de 
crédito realizada por estas instituições, inclusive em operações de microcrédito. 
 
 
Palavras-chave : Assimetria da Informação, Aval Solidário, Microcrédito, 
Microfinanças, Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, Sistemas 
de Garantia. 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
FARIAS, Marcelo Eisenhower. A questão das garantias em finanças de 
pequeno porte: Experiências Internacionais e o Micr ocrédito no Brasil.  
Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política, São Paulo, 2011. 
 
 
 
Access to small credit is becoming increasingly difficult to get and one of the most 
important reasons to this is the absence of guarantees offered to the financial 
institution by the borrower. Microcredit has arisen as a solution to the hindrance of 
credit access through the use of the co-signers mechanism, in which a group takes 
responsibility over paying the obtained funding. In Brazil, the main source of funds 
of the national program of productive microcredit (PNMPO) comes partly from 
demand deposits of commercial banks which provide credit operations requiring 
some kind of collateral to solve the problem of conflicting information. What we see 
in the microcredit program of the country is that a significant amount of the 
resources which should be addressed to the microcredit is found idle. Thus, the 
primal aim of this study is to identify and discuss ways of improving guarantees 
which could be used in the microcredit program of Brazil. To investigate the 
proposed theme, a bibliographical research was conducted revising the main 
concepts of the microfinance theory and the guarantee systems. A research on 
experiences in microcredit programs was also developed, as well as the types of 
guarantees used in these places, mainly in Latin America and the Caribbean. This 
study also includes the experiences of some countries which make use of mutualist 
guarantee systems, with its origin in Europe. Through this study we have identified 
that we have few guarantee programs in Brazil, instead of a national system of 
guarantees, as in other countries, such as Chile, where the guarantee fund 
FOGAPE provides guarantees to financial institutions upon part of the credit 
operations made by these institutions, including microcredit operations. 
 
 
Key-words: Asymmetric Information, Collateral Groups, Microcredit, Microfinance, 
National Program of Productive Microcredit, Guarantee Systems. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 

O problema do acesso ao crédito principalmente o de pequeno porte 

é um tema que está presente há muito tempo; as primeiras tentativas de solução 

surgem em meados do século XIX na Europa com o aparecimento das 

cooperativas de crédito. As causas do racionamento do crédito apontadas na 

literatura a respeito do tema identificam no problema da assimetria da informação 

um de seus principais fatores pela razão de que o agente responsável pela oferta 

do crédito não possui todas as informações relevantes para avaliar a concessão 

do crédito. Uma das formas utilizadas pelas instituições financeiras para mitigar 

este risco de falha de informação é a solicitação de algum tipo de garantia para a 

liberação dos recursos. 

Para a concessão do crédito de pequeno porte o demandante dos 

recursos na grande maioria dos casos, não possui garantias para apresentar ou 

mesmo estas garantias são insuficientes. O microcrédito surgido em meados dos 

anos 70 do século XX oferece uma solução para este problema das garantias 

através do instrumento do aval solidário. Onde um grupo de pessoas que reunidas 

não apenas pela proximidade geográfica, mas sim por laços de confiança para 

garantir solidariamente os empréstimos tomados, ou seja, em caso de 

inadimplemento de algum dos membros do grupo os demais devem pagar a 

parcela faltante. 

O Brasil possui legislação específica para tratar do microcrédito, o 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO instituído pela 

lei nº 11.110 de 25 de abril de 2005 identifica basicamente duas fontes de 

recursos que podem ser utilizados para o programa. A primeira oriunda do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador – FAT operada por instituições financeiras oficiais. A 

segunda fonte de recursos originada desta legislação e regulamentada pelo Banco 

Central do Brasil através da resolução nº 3.422 de novembro de 2006 determina 

que no mínimo 2% (dois por cento) dos saldos do depósito à vista, captados pelas 

instituições financeiras sejam direcionados para operações de microcrédito. O 
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saldo não utilizado deve ser recolhido junto ao Banco Central do Brasil como 

depósito compulsório sem nenhuma remuneração. 

Dados obtidos no próprio Banco Central do Brasil a respeito das 

estatísticas de microcrédito mostram que em junho de 2010 as exigibilidades das 

instituições financeiras com relação aos 2% (dois por cento) determinados pela lei, 

correspondiam a cerca de R$ 3,1 bilhões de reais, em contrapartida os valores 

acumulados e que foram direcionados a operações de microcrédito correspondiam 

à aproximadamente R$ 2 bilhões de reais. Ou seja, pouco mais de R$ 1 bilhão de 

reais foram recolhidos pelas instituições financeiras junto ao Banco Central do 

Brasil na forma de depósito compulsório. 

Isto mostra que uma parcela significativa dos recursos não são 

alocados para o microcrédito pelas instituições financeiras, algumas razões são 

identificadas por Ribeiro & Carvalho (2006) como entraves de programas de 

microcrédito e que poderiam explicar este comportamento restritivo das 

instituições financeiras em função dos custos elevados dos empréstimos frente ao 

montante transacionado e a insuficiência das garantias apresentadas pelos 

demandantes do crédito. 

Nesta medida, o objetivo central da pesquisa é discutir e identificar 

mecanismos de aperfeiçoamento das garantias que poderiam ser incorporados ao 

programa nacional de microcrédito produtivo que tem como base o instrumento do 

aval solidário.  

A justificativa para a pesquisa está no fato de que a legislação do 

microcrédito produtivo apresenta uma contradição em sua origem. O principal 

“funding” do programa vem de recursos das instituições financeiras tradicionais 

que deveriam alocar compulsoriamente parte desses valores para operações de 

microcrédito. Porém, essas operações seriam realizadas tendo como base um tipo 

de garantia - o aval solidário – que as instituições financeiras tradicionais têm 

dificuldade em classificá-las, já que em geral as operações de crédito são 

concretizadas utilizando uma garantia real como lastro.  

O estudo tem como objetivos específicos os seguintes pontos: 
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• Pesquisar algumas experiências de microcrédito na América 

Latina e Caribe e o tipo de garantia utilizada; 

• Conceituar temas relevantes relacionados às microfinanças; 

• Conceituar temas relevantes relacionados a questão das 

garantias; 

• Estudar em detalhes a legislação do Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO; 

• Pesquisar o estágio atual das microfinanças no Brasil. 

 

O trabalho foi estruturado além desta introdução com mais três 

capítulos e a conclusão final. No primeiro capítulo serão tratados as origens e os 

conceitos do crédito de pequeno porte, bem como, as questões relacionadas às 

garantias no crédito de pequeno porte, abordando o conceito da assimetria da 

informação e os temas da nova sociologia econômica do capital social e das redes 

sociais que explicam a formação dos grupos solidários. Além disso, será abordado 

o tema das garantias segmentando em dois grandes tipos que comumente são 

classificados os sistemas de garantia, o primeiro é o do tipo mutualista e o 

segundo são os chamados sistemas de garantia públicos. No segundo bloco do 

primeiro capítulo, vamos abordar os temas relacionados às microfinanças como as 

raízes e as características relativas ao conceito de microcrédito, bem como, a 

definição e o papel do grupo solidário e do agente de crédito na concessão do 

crédito de pequeno porte. 

O segundo capítulo além de um panorama geral do microcrédito trata 

de algumas das experiências internacionais de programas de microcrédito na 

América Latina e Caribe e o papel das garantias nestes países. A segunda parte 

do capítulo trata de experiências de garantia do tipo mutualista que tem sua 

origem na Europa no início do século XX. 

O terceiro capítulo trata de alguns programas de garantia e do crédito 

de pequeno porte no Brasil. Analisa o atual estágio das microfinanças no país, 

sobretudo a partir de sua legislação, com destaque para o Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) identificando as suas fontes de 
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recursos. Além disso, aborda as principais organizações formais que oferecem o 

crédito tendo como base a metodologia do microcrédito, que são as Sociedades 

Cooperativas de Crédito, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP) e as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de 

Pequeno Porte (SCMEPP).  

O último capítulo apresenta as conclusões finais do trabalho, 

realizando as considerações com base no que foi apresentado do ponto de vista 

teórico e as experiências internacionais, enfatizando uma tendência recente de 

alguns países latino americanos no desenvolvimento de um sistema de garantias 

nacionais. 
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1 A QUESTÃO DAS GARANTIAS NO CRÉDITO DE PEQUENO POR TE 
 

Este capítulo apresenta um panorama do tratamento dado à questão das 

garantias no crédito de pequeno porte. Para isso, começa com uma rápida 

exposição sobre a conceituação dessas operações, destacando a terminologia 

atual, que enfatiza os conceitos de microfinanças, em sentido amplo, de acesso a 

uma gama ampla de serviços financeiros, e de microcrédito, em sentido mais 

restrito. Em seguida, discute o papel das garantias em operações de crédito de 

pequeno porte, abordando a discussão teórica das razões do racionamento do 

crédito em função da presença do problema da assimetria da informação. 

Posteriormente define os conceitos de capital social e redes sociais fundamentais 

para a compreensão do aval solidário. 

  Em geral, a literatura que debate a questão das garantias segrega 

em dois tipos básicos os sistemas de garantia. Os sistemas de garantia do tipo 

mutualista e sistemas de garantia públicos é o que será desenvolvido na 

sequencia. Finalizando o capítulo abordaremos os principais conceitos e as raízes 

das microfinanças. 

 
1.1  O Crédito de Pequeno Porte: origens, conceitos  e diferenciações 
 

           Em diversas situações os termos microfinanças e microcrédito são 

tratados como sinônimos como destacou Armendáris & Morduch (2007). Porém, 

mesmo que guardando alguma semelhança entre si, são conceitos distintos. O 

microcrédito está inserido dentro de uma esfera maior que são as microfinanças. 

As microfinanças constituem-se num amplo espectro de produtos financeiros 

direcionados a pessoas com baixo nível de renda e que muitas vezes não 

possuem nenhum tipo de relacionamento com os canais formais das instituições 

financeiras. Serviços como o crédito de pequeno porte, o micro-seguro e a 

poupança de baixo valor representam alguns dos instrumentos financeiros 

fornecidos pelas microfinanças, os quais não se distinguem em qualidade dos 

produtos financeiros de bancos comerciais. Este tipo de conceito de microfinanças 

é utilizado por Botero (2009) que as define nos seguintes termos: 



20 
 

O conceito de microfinanças pode ser entendido como a oferta 
especializada completa de serviços financeiros que incluem o 
financiamento através do crédito para microempresas e busca a 
inclusão aos segmentos de baixa renda. As microfinanças fornecem 
uma tecnologia de intermediação que remove uma falha de 
mercado. O conjunto de produtos que as microfinanças oferecem 
pode ser resumido em: crédito produtivo, crédito de curto prazo, 
caderneta de poupança, cartão de débito, cartão de crédito, seguros 
no geral, mas, especialmente seguro de vida. (BOTERO, 2009, 
p.23, tradução nossa). 
 

  Outros autores enfatizam este aspecto da oferta de produtos na 

definição das microfinanças são Soares & Sobrinho (2007) para quem: 

o conceito de microfinanças como a prestação de serviços 
financeiros adequados e sustentáveis para a população de baixa 
renda, tradicionalmente excluídas do sistema financeiro tradicional, 
com utilização de produtos, processos e gestão diferenciados. 
(SOARES & SOBRINHO, 2007, p.51) 

 

  Ledgerwood (1999) por sua vez, além de tratar o termo 

microfinanças como um conjunto de produtos financeiros destaca a evolução do 

conceito, ampliando o escopo do seu entendimento inicial. Segundo esta autora as 

microfinanças passam a ser uma estratégia de desenvolvimento econômico 

destinado a beneficiar a população de baixa renda, ou seja, as microfinanças não 

são apenas um instrumento de intermediação financeira, mas também um canal 

de inclusão social e uma importante ferramenta para o desenvolvimento local. A 

autora apresenta uma visão integrada das microfinanças e da participação das 

Instituições de Microfinanças (IMF) neste processo.  Dividindo em quatro grandes 

campos de atuação o papel das microfinanças na economia e na sociedade. Se 

tradicionalmente, as microfinanças são classificadas em duas grandes categorias, 

a saber: a “intermediação financeira” (relacionada à concessão de crédito e 

composta por capital de giro, empréstimo, poupança e seguro) e a “intermediação 

social” (relacionada à formação de grupos solidários para o fornecimento do aval e 

o desenvolvimento do cooperativismo). Ledgerwood (1999) inclui outros dois 

grupos ou categorias o do “desenvolvimento de serviços empresariais” e o de 

“serviços sociais”.   

   As Instituições de Microfinanças (IMF) constituem-se no principal 

canal de distribuição dos serviços financeiros para a população de baixa renda. Os 
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tipos mais comuns de IMF são as Organizações Não Governamentais (ONG), os 

Bancos Comunitários e as cooperativas de crédito.  

Vale lembrar que as cooperativas são das mais antigas formas de 

organização da atividade econômica sob o capitalismo, com sua origem 

remontando à primeira metade do século XIX com a formação das primeiras 

cooperativas na Europa. Por volta de 1850 já surgiram às primeiras cooperativas 

de crédito na Alemanha. Como descreve Singer (2004), os dois modelos de 

cooperativismo surgidos então receberam os nomes de seus criadores, Schulze-

Delitzsch e Raiffeisen denominando os modelos de cooperativismo urbano e rural 

respectivamente, modelos estes motivados especificamente por empecilhos 

relacionados ao problema do acesso ao crédito. A cooperativa de crédito Schulze-

Delitzsch tinha como seus principais cooperados, pequenos comerciantes e 

artesãos que além de pagarem uma taxa de ingresso à cooperativa, depositavam 

suas poupanças na instituição. Além disso, todos os associados se solidarizavam 

e garantiam eventuais necessidades de aporte por parte das cooperativas junto ao 

mercado, numa espécie de seguro ou aval rudimentar. As cooperativas de crédito 

do tipo Raiffeisen tinham como modelo a do tipo Schulze Delitzsch, mas eram 

adaptadas ao ambiente rural onde tinham seu principal campo de atuação. Nas 

cooperativas Raiffeisen cada novo integrante tinha que ser avalizado por dois 

cooperados e quando da captação de recursos pela cooperativa junto ao mercado 

adotava-se o mesmo princípio da responsabilidade de todos os cooperados para 

garantir a operação de crédito. As cooperativas de crédito, em sua origem, podem 

ser entendidas precursoras das microfinanças e de muitas das técnicas 

atualmente utilizadas em programas de microcrédito, a exemplo do aval solidário, 

como descreve Singer (2004): 

todos os empréstimos feitos pela cooperativa destinam-se a 
financiar 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 hábitos regulares e frugais. Pois 
se parte dos sócios não honrasse seus débitos, os outros sócios 
tinham que pagar por eles, com seu dinheiro ou propriedades. Cada 
empréstimo era endossado por dois membros e vencia em três 
meses. Um princípio básico da cooperativa é que sua porta estava 
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sempre aberta a pessoas de valor, necessitadas de empréstimos, 
sem distinção de profissão ou classe (SINGER; 2004; p.62). 
 

  Também para Armendáriz & Morduch (2007) as primeiras 

cooperativas de crédito surgidas ao longo do século XIX na Europa foram as 

precursoras das microfinanças uma vez que a criação dessas organizações tinha 

como objetivo precípuo o combate à pobreza tanto no meio rural como no meio 

urbano e propiciava aos seus associados, em sua maioria membros de famílias de 

baixa renda, o acesso a instrumentos financeiros básicos. Através de mecanismos 

baseados em formação de grupos com algum tipo de proximidade (geográfica, 

econômica, etc.) as primeiras cooperativas de crédito buscavam superar as 

dificuldades colocadas pelas instituições financeiras tradicionais no fornecimento 

de crédito à população mais pobre.   

  Ao contrário de Singer (2004) e Armendáriz & Morduch (2007) 

Ledgerwood (1999) situa nos anos 80 do século XX o marco inicial das 

microfinanças. Para a autora, esta forma de organização sócio-econômica das 

populações de baixa renda surge como contraponto às políticas adotadas até 

meados da década anterior, onde os Estados, órgãos internacionais e agências de 

fomento incumbiam-se do fornecimento de recursos subsidiados para o pequeno 

agricultor, especialmente nos países desenvolvidos. Este modelo de 

financiamento da pequena agricultura passou a sofrer críticas de diversas 

instâncias da sociedade. As críticas oriundas da Universidade de Ohio cujos 

estudos apontaram os vícios deste modelo, com destaque para a insuficiência dos 

recursos, para a irracionalidade na sua alocação e para um modelo insustentável 

do ponto de vista financeiro, Segundo Kraychete (2005) 

A emergência de novo arcabouço teórico para tratar da inclusão 
financeira foi liderada pela Universidade de Ohio, nos Estados 
Unidos. A partir da década de 80,(..) a denominada “Escola de Ohio” 
concebe, teoricamente, idéias que vão influenciar as redefinições 
estratégicas do Banco Mundial referentes à inclusão dos pobres na 
esfera financeira (KRAYCHETE; 2005; p.258). 

 

  A Escola de Ohio propôs o fim dos programas deficitários e o 

redesenho das instituições de financiamento, de forma a torná-las auto-

sustentáveis. As instituições de microfinanças passam, assim, a ser consideradas 



23 
 

como participantes do sistema financeiro tradicional, já que além do fornecimento 

do crédito as instituições de microfinanças passam a ampliar sua atuação, 

oferecendo nos locais onde a legislação permite outros produtos financeiros.   

 
1.2  A Questão das Garantias no Crédito de Pequeno Porte 

 
Em uma operação de crédito realizada por uma instituição 

financeira tradicional, muitos pontos são considerados na sua avaliação, como a 

taxa de juros do empréstimo, o prazo da operação, o montante emprestado e as 

garantias envolvidas. Além desses fatos intrínsecos a operação de crédito, temos 

outro aspecto que são normas mais restritas e que penalizam a concessão de 

crédito com um grau de risco mais elevado, ou seja, o acordo da Basiléia agravou 

uma situação já problemática para a busca do crédito de pequeno porte. Neste 

contexto o papel da garantia é relevante, pois, é utilizado para mitigar o problema 

da assimetria da informação. Neste ponto, é importante abordar um aspecto 

formulado por Pombo (2004) e que surge em função desta dificuldade de acesso a 

linhas de financiamento ao sistema financeiro, que em muitos casos, é oriunda da 

falta de colaterais solicitados pelas instituições financeiras; nesta medida, o autor 

define a garantia como um bem ou recurso escasso, dado esses entraves 

enfrentados para obtenção do crédito. 

 

1.2.1 O Problema da Assimetria da Informação 
 

O processo de concessão de crédito apresenta distorções que o 

caracterizam como uma transação imperfeita, ou seja, esse mercado está 

permanentemente em desequilíbrio e isso ocorre porque existe uma peculiaridade 

nesta transação que é o fato de que ela encerra somente com o pagamento por 

parte do devedor do principal e dos juros.  Está presente, portanto, o problema da 

informação insuficiente, pois, o emprestador dos recursos não possui todos os 

dados necessários para uma análise correta do devedor como destacam Toneto & 

Gremaud (2001).  

A questão fundamental, portanto, diz respeito ao problema da 

assimetria da informação que está presente em todo o ciclo da transação de 
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crédito como destacou Stiglitz e Weiss (1981). A seleção adversa e o risco moral 

surgem no bojo do problema da assimetria da informação. A seleção adversa 

ocorre porque a instituição financeira tem dificuldade em identificar a qualidade de 

seus futuros devedores, ou seja, a distinção entre credores com maiores ou 

menores probabilidades de re-pagamento dos recursos é comprometida. Além de 

mecanismos de monitoramento que pode ser utilizado para o acompanhamento do 

comportamento do credor, a taxa de juros também é utilizada como uma forma de 

seleção, porém, em muitos casos ela pode acabar prejudicando o próprio credor já 

que uma elevação na taxa de juros do empréstimo pode na verdade atrair os 

devedores de maior risco afastando os indivíduos e empresas com melhores 

projetos e que tenham opções mais favoráveis de financiamento. O risco moral 

surge em um segundo estágio, quando a contratação do crédito é realizada e a 

instituição financeira não tem controle sobre como o recurso será empregado por 

parte do credor. Não é possível determinar se o investimento terá um risco mais 

elevado comprometendo com isso, os resultados do empreendimento e o 

pagamento do empréstimo realizado. 

Outra maneira de abordar o tema da informação insuficiente para 

uma correta tomada de decisão é realizada pela teoria da agência ou principal-

agente, nesta interpretação, todas as relações econômicas são resumidas a uma 

série de relacionamentos contratuais entre as partes, esses acordos bilaterais são 

marcados pelo desequilíbrio de informação entre o agente e o principal  

Essa teoria tem como premissa básica a existência de um mercado 
regido por contratos firmados entre os agentes econômicos, quer 
sejam empresas, governo ou pessoas físicas. Portanto, toda a 
atividade econômica reduzir-se-ia a uma série de contratos 
bilaterais que poderiam ser firmados ou rompidos a qualquer 
momento por qualquer uma das partes (LIMA; ARAÚJO; AMARAL, 
2008, p.3). 
 

  Para Jensen e Meckling (1976) a relação de agência ocorre a partir 

do contrato que uma pessoa (chamado de principal) estabelece com outro 

indivíduo denominado de “agente” para a realização de algum tipo de serviço, 

sendo que para isso o principal delega ao agente autonomia para a tomada de 

decisão. Como para os autores as partes são maximizadoras de utilidade, o 
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agente pode adotar em certas ocasiões atitudes que não são do interesse do 

principal. Para minimizar esses efeitos o principal pode criar incentivos para o 

agente adotar uma postura mais favorável, criar controles de atuação ou 

estabelecer algum tipo de compensação caso a postura do agente seja muito 

prejudicial ao principal. 

  O que está presente também neste tipo de visão utilitarista são os 

problemas de assimetria de informação e mecanismos de controle para dirimir 

seus impactos. 

 
1.2.2 Capital Social, Redes Sociais: enfoques da no va sociologia 

econômica 
 

A chamada sociologia econômica contribui com o debate da teoria 

econômica ao incorporar os aspectos históricos e sociais na interpretação da 

economia; com isso, temas da maior relevância, como a estrutura dos mercados e 

o papel das relações sociais diretas no controle recíproco, passam a ser objeto de 

pesquisa desta corrente. Outras abordagens importantes estudadas pela 

sociologia econômica são as questões das redes sociais e o debate a respeito do 

capital social, os quais nos dão o embasamento teórico e auxiliam na análise do 

papel desempenhado pelos grupos solidários nos programas de microcrédito. 

As primeiras análises a destacar a importância das redes sociais na 

estrutura e na dinâmica das sociedades são atribuídas por Mizruchi (2009) a J.L. 

Moreno e datam de 1934, sendo que este define redes sociométricas como 

“complexas correntes de inter-relações formadas por átomos sociais (pequena 

estrutura social em uma comunidade) de indivíduos em relação e que se unem a 

outros átomos sociais, e estas redes constituídas têm a função de formar as 

tradições sociais e a opinião pública” (CUKIER, 2002, p.34 e 251). As redes 

sociais constituem-se a partir das relações concretas existentes entre os 

indivíduos, relações estas que ocorrem em ambientes familiares, na escola ou 

trabalho, dentre outros. Steiner (2006), por sua vez, define redes sociais nos 

seguintes termos: 

Uma rede caracteriza, assim, o sistema formado pelos 
vínculos diretos e indiretos (os contatos de meus contatos 
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etc.) entre os atores. Por analogia, é uma forma de interação 
social que põe atores em contato; essas interações podem 
ser transações realizadas em um mercado, podem ser trocas 
de serviços entre indivíduos de um mesmo bairro, ou podem 
ser devidas à presença dos atores nos conselhos de 
administração de um conjunto de empresas (STEINER, 
2006, p.77). 
 

  O aspecto marcante das redes sociais para Marques (2010) é a 

importância dos vínculos formados entre os indivíduos e o grupo mais estreito a 

que eles pertencem. Para o autor, “o fundamento teórico central da análise de 

redes sociais consiste nos fenômenos sociais cujas unidades básicas são as 

relações sociais, e não os atributos dos indivíduos.” (MARQUES, 2010, p.43).  

Esta interação entre indivíduo e grupo seria assim fundamental para o 

entendimento da natureza e da dinâmica das redes sociais. Outro ponto 

importante das redes sociais, apontado por Kraychete (2005), relaciona-se à 

possibilidade de fornecimento de ajuda pela rede aos seus membros para a 

superação de eventuais dificuldades de ordens diversas que estes venham a 

enfrentar. Segundo a autora, quanto maior for o grupo ou rede social a que o 

indivíduo encontre-se vinculado, maiores serão suas possibilidades de enfrentar 

as crises e adversidades, reduzindo assim seu grau de exposição e 

vulnerabilidade. Para Kraychete (2005),  

os indivíduos ou os grupos que contam com maior número 
de redes sociais estão entre os menos vulneráveis para 
enfrentar as crises e aproveitar novas oportunidades. A 
potencialização do capital social que pertence aos pobres 
pode resultar da ação do Estado – oferta de serviços de 
saúde, educação e infra-estrutura -, mas grande parte das 
oportunidades advém do capital social de que eles dispõem 
(KRAYCHETE, 2005, p.261). 

 

  O termo capital social está presente no debate teórico das ciências 

sociais desde meados do século XX. É somente a partir dos anos 1970, contudo, 

que surgem as primeiras pesquisas abordando o tema em áreas como a educação 

e economia, as quais passam a se utilizar do referencial teórico do capital social 

para analisar questões como desempenho escolar e inserção em determinados 

setores econômicos. O fato de ser utilizado tão amplamente, em campos tão 
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diversos do conhecimento, não descaracteriza a importância do tema “capital 

social”. Para Portes (2000) a originalidade e importância do conceito de capital 

social residem fundamentalmente em duas razões, quais sejam; 

 
”(..) em primeiro lugar, o conceito incide sobre as 
conseqüências positivas da sociabilidade, pondo de lado as 
suas características menos atrativas; em segundo lugar, 
enquadra essas conseqüências positivas numa discussão 
mais ampla acerca do capital, chamando a atenção para o 
fato de que as formas não monetárias podem ser fontes 
importantes de poder e influência, à semelhança do volume 
da carteira de ações ou da conta bancária (PORTES, 2000, 
p.134). 

 
Os conceitos de capital social e de redes sociais são destacados por 

Kraychete (2005) como elementos que facilitam a ação em grupo e que estão 

incorporados ao debate sobre desenvolvimento econômico. Também Fox (2001) 

destaca este importante papel desempenhado pelo capital social na mudança do 

debate interno das ações de organismos internacionais como o Banco Mundial. 

Para Fox (2001), os vínculos formados entre indivíduos e grupo, em especial, 

facilitam significativamente a ação coletiva com vistas a superar a condição de 

pobreza extrema especialmente para grupos sociais com pouca 

representatividade política.  

Estes aspectos da participação em redes sociais e do capital social 

formado a partir desta participação foram destacados também por Bourdieu 

(1998). Portes (2000), atenta para que a definição de capital social em Bourdieu 

foi a que melhor definiu o tema, pois, destaca os ganhos obtidos com a 

participação do indivíduo em um grupo. O sociólogo francês destaca o fato de que 

as redes sociais são formadas para que as relações do grupo construídas com 

base no conhecimento recíproco e na confiança sejam o canal para a obtenção de 

benefícios para todos. Outro aspecto que Portes (2000) destaca na interpretação 

de Bourdieu é que os indivíduos “podem alcançar, através do capital social, 

acesso direto a recursos econômicos (empréstimos subsidiados, informações de 

negócios, mercados protegidos); podem aumentar o seu capital cultural através de 
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contatos com especialistas” (PORTES, 2000, p.135). Nas palavras do próprio 

Bourdieu (1998). 

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais 
que estão ligados à posse de uma rede durável de relações 
mais ou menos institucionalizadas de inter-conhecimento e 
de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação 
a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são 
dotados de propriedades comuns (passíveis de serem 
percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles 
mesmos), mas também são unidos por ligações 
permanentes e úteis. Essas ligações são irredutíveis às 
relações objetivas de proximidade no espaço físico 
(geográfico) ou no espaço econômico e social porque são 
fundadas em trocas inseparavelmente materiais e simbólicas 
cuja instauração e perpetuação supõem o re-conhecimento 
dessa proximidade. O volume de capital social que um 
agente individual possui depende então da extensão da rede 
de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume 
do capital (econômico, cultural ou simbólico) que é posse 
exclusiva de cada um daqueles a quem está ligado 
(BOURDIEU, 1998, p.67). 

 
  Narayan & Woolcock (2000) também definem o capital social 

destacando a relevância das redes para a ação coletiva, ou seja, a base do capital 

social estaria, segundo os autores, na família, nos amigos e sócios, ou seja, na 

rede de relações sociais diretas que um indivíduo vai constituindo ao longo de sua 

vida. Para os autores, trata-se de um ativo extremamente importante, e que pode 

ser acionado em momentos de crise ou para obter ganhos materiais mesmo em 

momentos de normalidade, aproveitando-se de eventuais oportunidades. Para os 

autores, os potenciais impactos positivos que o capital social pode apresentar 

sobre a condição dos indivíduos podem ser ampliados para a comunidade. Para 

Narayan & Woolcock (2000), as comunidades ou associações cívicas que 

constroem uma rede social contam com condições mais favoráveis para superar 

os obstáculos surgidos. 

  Existe ainda uma estreita relação entre o desenvolvimento e à 

evolução dos conceitos de capital social e de redes sociais, e suas implicações no 

mercado financeiro, com destaque para as mudanças institucionais e normativas 

importantes que têm induzido neste mercado. Novos mecanismos de 

intermediação de poupança e crédito, por exemplo, têm sido criados ou 
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aprimorados no âmbito do setor bancário tradicional, com vistas ao atendimento 

da população pobre e com dificuldades de acesso ao sistema financeiro, tendo 

como fundamentação os desenvolvimentos teóricos acerca do capital social e das 

redes sociais. Segundo Kraychete (2005), 

 
a partir dessas diretrizes, no decorrer dos anos 80, são 
desenhadas políticas que visam criar um mercado financeiro 
específico, politicamente enraizado no conceito de capital 
social e conduzido por estruturas racionais advindas do 
direito e da administração. Para a mobilização do capital 
social local, a tecnologia mais utilizada tem sido a formação 
de grupos solidários, que consiste em agrupar indivíduos 
que, excluídos do sistema bancário oficial por não serem 
detentores de garantias reais, fazem frente aos 
compromissos decorrentes das contratações de cunho 
financeiro, sendo detentores de um estoque de capital social 
disponível – laços de confiança, espírito de cooperação, 
normas e sanções que regem a comunidade – e passam à 
condição de sujeito de crédito, como passou a ser 
denominado o candidato ao mercado das microfinanças. O 
importante, neste estágio, é acumular capital social virtuoso, 
fortalecendo a probabilidade de cooperação entre os 
indivíduos para que estes se beneficiem mutuamente. O 
espaço dos grupos solidários é tomado como o ambiente 
onde pode ser reforçada a confiança e desestimulada a má 
conduta (KRAYCHETE, 2005, p.263). 

 
As redes sociais e o capital social, portanto, desempenham um papel 

fundamental dentro de programas de microcrédito, constituem a base que explica 

a formação dos grupos solidários que é um dos elementos mais importantes do 

microcrédito. Os membros que formam o grupo solidário devem pertencer a 

alguma rede social constituída pela proximidade geográfica, familiar, econômica 

entre outras, essa relação tem que estar baseada na confiança entre seus 

membros. 

  Outro aspecto relevante da relação das redes sociais, do capital 

social e o microcrédito foi abordado por Stiglitz (1990), para o autor uma questão 

central de modelos de aval solidário é o monitoramento pelos pares onde os 

próprios membros do grupo formado conseguem avaliar e acompanhar a ação dos 

demais integrantes, com isso é possível ocorrer uma redução do custo na 

concessão do crédito. 
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1.3  Sistemas de Garantia em Finanças de Pequeno Po rte 
 

De modo geral, as pesquisas a respeito da questão da garantia 

dividem em dois grandes grupos os sistemas de garantia existentes em diversas 

partes do mundo. Em Lloréns (1996) os sistemas observados são classificados em 

dois blocos, o primeiro é chamado de “Sistema de Garantia de Caráter Mútuo” 

onde uma entidade privada fornece garantia em operações de crédito realizadas 

pelos seus associados - geralmente micro, pequenas e médias empresas - 

perante o emprestador dos recursos que em geral são instituições financeiras. O 

segundo bloco é definido pelo autor como “Sistemas de Garantia Público” onde 

uma entidade pública fornece a garantia1 necessária a favor de uma micro, 

pequena ou média empresa frente ao banco, comprometendo-se assim em caso 

de inadimplemento a cobrir parcial ou integralmente os recursos não pagos. 

Vamos adotar este critério para apresentar os sistemas de garantia. 

 
1.3.1 Sistemas de Garantia do Tipo Mutualista 

 
Os sistemas de garantia do tipo mutualista são definidos como a 

associação entre empresas em um consórcio, cooperativas, ou outra forma 

jurídica, com o objetivo principal de prestar garantia em operações de créditos de 

seus associados, junto a instituições financeiras. As sociedades de garantia do 

tipo mutualista são um mecanismo que visa mitigar os obstáculos em conseguir o 

crédito por parte das micro, pequenas e médias empresas. Esse tipo de arranjo 

surgiu em meados da década de 10 do século XX e desde então, vem sendo 

constituído em diversos países, tanto da Europa como fora dela, inclusive no 

Brasil, onde a primeira experiência de sociedade de garantia foi formada 

recentemente, em 2004, na Serra Gaúcha. 

  Essas sociedades mutualistas surgem geralmente em períodos que 

sucederam a algum tipo de crise ou catástrofe, buscando ser um instrumento de 

ajuda na reconstrução da sociedade, como descrito abaixo: 

                                                 
1 Em geral através de um Fundo de Garantia. 
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Os sistemas privados de característica mutualista ou equivalente 
apareceram pela primeira vez em momentos de dificuldade dos 
países que contavam com uma arraigada tradição de associações 
ou de organização de artesão. É o caso da França (Sociétes de 
Caution Mutuelle) e Bélgica (também chamadas Maatschappijen 
voor onderlinge borgstelling), estas sociedades remontam ao início 
do século (1917 e 1929 respectivamente) em união aos pequenos 
bancos locais. Na Suíça as primeiras cooperativas de garantia 
(Cooperatives de Cautionnement) apareceram nos anos trinta.  Na 
França o impulso do sistema ocorreu no contexto de reconstrução 
em massa  da estrutura empresarial de classe média depois da 
Segunda Guerra Mundial. Este também foi o caso de Luxemburgo 
em 1949 (Mutualité de cautionnement ET d´aide aux commerçants 
et aux artisans), onde foram criados as sociedades de garantia com 
fundos provenientes do Plano Marshall. Posteriormente, foram 
exportadas outras versões do modelo para países como Alemanha 
em 1954 (Kreditgarantiegemeinshaft), Itália (Consorzio Fidi o 
Cooperative di garanziaaa ) em 1956, enquanto as reformas de 
longo alcance (1953-1959) reverteram a tendência descendente 
existente no país. A Áustria seguiu basicamente o modelo Alemão 
(entre 1968 e 1972) e a Dinamarca criou o seu (Kautionsinstitut or 
Finansieringsfond). (LLORÉNS, 1996, p. 227 e 228, grifo do autor, 
tradução nossa). 

   
 
  Com o acúmulo de experiências de sociedades de garantia do tipo 

mutualista, a partir de meados da década de 80 do século XX, essas entidades 

tem ampliado seu escopo de atuação e além do fornecimento de garantia em 

operações de crédito de seus associados presta assessoria aos projetos de 

investimento, contribuindo assim com opiniões que ajudem ao sucesso do 

empreendimento. Outro aspecto importante de avanço dos sistemas de garantia 

do tipo mutualista que tem surgido em alguns países é a criação ou transformação 

de uma entidade em co-garantidora de operações originalmente realizadas pelas 

sociedades privadas de garantia mútua. Essas entidades geralmente são 

instituições controladas pelo Estado ou possuem uma participação elevada de um 

órgão público em seu controle acionário. Não obstante as características gerais de 

sistemas mutualistas, as experiências de sociedades garantidoras possuem suas 

particularidades em cada país. 

  O caso da Espanha, onde a experiência de sociedades garantidoras 

é relativamente recente, entretanto revela-se estruturada em bases legais e de 

organização das mais avançadas, pois, além da garantia, prestam assessoria ao 
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empreendimento, avaliam sua viabilidade, e na sua constituição prevêem a 

formação de uma reserva técnica financeira para cobertura de risco de 

inadimplência preservando sua estabilidade financeira. Outro elemento marcante 

do modelo Espanhol é a existência de uma entidade pública, que tem a 

incumbência de garantir as operações realizadas no âmbito das sociedades 

garantidoras atuando como elemento estabilizador de última instância. 

  A França foi pioneira deste modelo mutualista lançando as primeiras 

regulamentações em 1917, resumidamente podemos dizer que a forma de 

atuação das instituições francesas vai depender do tipo de legislação com que a 

organização foi constituída. As organizações do tipo mono bancárias só atuam 

com os chamados bancos populares e são conhecidas como Socamas. As 

sociedades do tipo inter-profissionais tem sua atuação baseada na legislação 

surgida em 1943, podem estabelecer parcerias com todos os bancos menos os 

bancos populares, por esse motivo são conhecidas como multi-bancárias, essas 

entidades geralmente concentram seu foco na prestação de garantia. O modelo da 

França possui também uma entidade de caráter público que dentre outras funções 

começa a estabelecer parcerias com o intuito de atuar como uma instituição 

garantidora de última instância. 

  A experiência de Sociedade Garantidora do tipo mutualista na Itália 

possui um histórico tão antigo quanto a Francesa, o sistema Italiano têm se 

aperfeiçoado sobretudo a partir do surgimento da nova lei bancária em 1993, uma 

de suas características marcantes é a pulverização de suas operações, ou seja, 

existem entidades na esfera local em contato direto com as empresas, bem como, 

em outros níveis como o estadual, federal  e com representação internacional. O 

caso Italiano serviu de modelo para a primeira experiência brasileira da AGC – 

Associação de Garantia de Crédito da Serra Gaúcha, como apontam Zica & 

Martins (2008): 

Tomam-se relevante também destacar que a AGC foi inspirada pelo 
modelo de garantia de crédito mutualista desenvolvido na Itália, o 
CONFIDI – Conzorzi Garanzia Collectiva Fidi. À luz do paradigma 
dos Confidi italianos, a metodologia foi introduzida e adaptada ao 
contexto sócio-econômico brasileiro e às especificidades culturais 
da região da serra gaúcha, que recebeu bastante influência da 
colonização italiana (ZICA & MARTINS, 2008, p.19 e 20). 
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              Analisando o volume de garantias concedidas consolidado por 

país, realizadas entre 2000 e 2007; temos a Itália como o principal país daqueles 

que são associados da Associação Européia de Caucionamento Mútuo (AECM) - 

uma entidade que representa 34 associações e federações de 18 países distintos 

- com 52,45% do volume total de garantias concedidas. Os outros membros 

relevantes são França com 16,20% e Espanha com 10,18%. 

 
1.3.2 Sistemas de Garantia Públicos 

 
             Um sistema de garantia pode estar inserido em um contexto mais 

amplo de uma política pública de garantia e pode ter como objetivo adotar 

medidas concretas para mitigar o problema do acesso ao crédito de uma atividade 

empresarial de pequeno, médio ou grande porte. A participação de uma entidade 

pública pode ocorrer diretamente através da constituição de um fundo de garantia 

ou parcialmente quando a participação é dividida com uma entidade privada. Os 

recursos são oriundos do próprio orçamento público.  

Segundo Araújo (2004) os “Programas de Garantia de Crédito”, em 

geral são muito utilizados e comumente implantados através de uma agência de 

fomento ou um banco público e tem como característica a sua atuação no 

chamado segundo piso, ou seja, a garantia é realizada diretamente com a 

instituição financeira, sua limitação está no fato da dependência de recursos 

orçamentários públicos. O objetivo de um programa de garantia segundo Levitsky 

(1996) é o de compartilhar o risco com a instituição financeira para que caso o 

devedor não cumpra com algum pagamento o credor receba parte ou a totalidade 

dos recursos não honrados. Estes programas ainda na interpretação de Levitsky 

(1996), em geral buscam solucionar o problema do acesso ao crédito para 

demandantes que apresentem bons projetos, mas, não possuem colateral para 

oferecer ao banco, adicionalmente esses programas de garantia de crédito devem 

buscar contribuir para ao longo do tempo diminuir os custos de transação e 

administrativo do empréstimo.  
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O segundo grupo dos sistemas públicos como define Araújo (2004) 

são chamados de “Fundos Garantidores” esses fundos possuem um mecanismo 

muito similar aos Programas de Garantia de Crédito pela sua dependência de 

recursos públicos ou mesmo de convênios internacionais. Porém, distinto em sua 

forma de operação, já que pode atuar tanto no segundo piso – com 

relacionamento apenas com a instituição financeira - como no primeiro piso 

fornecendo a garantia diretamente ao solicitante do crédito.  

Outro papel relevante desempenhado dentro de uma política pública 

ou mesmo como um fundo garantidor é o de fornecer garantia para entidades 

garantidoras locais. É o que ocorre em muitas experiências na Europa onde em 

geral as sociedades garantidoras do tipo mutualista são formadas tendo como 

critério a mesma organização de classe ou de proximidade geográfica e este 

fundo garantidor nacional fornece a garantia de última instância para estas 

entidades. 

 
1.4  O Microcrédito 
 
1.4.1 Conceitos, Características e Raízes do Microc rédito 

 
O microcrédito é conceituado por Monzoni Neto (2006) e também por 

Soares & Melo Sobrinho (2007) como a concessão de crédito para um indivíduo 

ou entidade jurídica, com o objetivo de fomentar um pequeno empreendimento 

produtivo. Segundo os autores, sua principal característica reside no fato de que a 

liberação do recurso ocorre utilizando-se um método não convencional, ou seja, a 

tradicional avaliação de antecedentes de pagamentos aliado a ferramentas de 

avaliação de crédito individual e a solicitação de uma garantia real é substituído 

pela avaliação realizada pelo agente de crédito e a garantia fornecida tem como 

base o aval solidário. Além disso, o microcrédito está inserido dentro de um 

universo mais amplo que constitui as microfinanças. Nas palavras de Monzoni 

Neto (2006), 

a atividade de microcrédito, contudo, é definida como aquela que, 
no contexto das microfinanças, se dedica a conceder crédito de 
pequeno montante e distingue-se dos demais tipos de empréstimo 
essencialmente pela metodologia utilizada, bastante diferente 
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daquela adotada para as operações de crédito tradicionais. É 
comumente entendida como principal atividade do setor de 
microfinanças pela importância que tem junto às políticas públicas 
de redução da miséria e geração de renda (MONZONI NETO, 2006, 
p.24). 

 
Outra característica do microcrédito, destacada por Botero (2009), é 

que em geral os solicitantes do crédito por ele concedido não possuem quaisquer 

documentos ou registros formais de seu empreendimento, do mesmo modo que, 

em geral, não têm condições de fornecer garantias reais e comprovar sua 

capacidade de pagamento do crédito. Um aspecto do programa brasileiro de 

microcrédito, destacado frequentemente por seus analistas, é o seu papel na 

aproximação entre a instituição financeira e o pequeno empreendedor. Vale 

lembrar que a lei 11.110, de 2005, considera microcrédito produtivo orientado o 

crédito concedido para o atendimento de atividades produtivas de pequeno porte, 

“utilizando metodologia baseada no relacionamento direto com os 

empreendedores no local onde é executada a atividade econômica”.  As primeiras 

experiências de concessão de crédito de pequeno porte, como vimos, tiveram sua 

origem na Europa do século XIX. Porém, empréstimos baseados na metodologia 

do microcrédito, como definimos acima, são modalidades mais recentes, com suas 

primeiras experiências surgindo na América Latina nos anos 1960 e no Brasil 

somente no início da década seguinte. Trataremos em mais detalhes as 

experiências latino-americana no capítulo 2 e a experiência brasileira na aplicação 

do microcrédito no Capítulo 3. Adiantamos aqui, porém, a apresentação de uma 

das mais exitosas experiências de microcrédito já desenvolvidos no mundo, qual 

seja, o Banco Grameen, de Bangladesh.  

  Em meados dos anos 70 do século XX ao retornar a Bangladesh 

após concluir seu curso de doutorado em economia nos EUA, o prof. Muhammad 

Yunus começa a lecionar na Universidade de Chittagong e, insatisfeito com as 

respostas que a economia tradicional oferecia ao enfrentamento dos graves 

problemas sócio-econômicos vividos em seu país, inicia uma análise das causas 

desses problemas, com destaque para o elevado grau de pobreza extrema que 

afligia sua população. Yunus (2006) identificou, como um dos principais 
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determinantes da pobreza extrema em Bangladesh, o estrangulamento do acesso 

ao crédito das populações de baixa renda. A população pobre nas vilas de 

Chittagong realizava pequenos empreendimentos para obter um mínimo de renda, 

porém, o crédito para a compra da matéria prima vinha de agiotas ou mesmo do 

proprietário da matéria prima. Assim, a parcela que sobrava dos recursos oriundos 

da venda de sua produção, seu lucro líquido era ínfima, o que impedia a 

população de romper o ciclo da pobreza. Ao longo do tempo, o banco se 

estruturou e conseguiu ampliar o público tomador do crédito, sendo que o 

instrumento que revolucionou a concessão do crédito de pequeno porte pela 

instituição foi o desenvolvimento da metodologia do aval solidário que permitiu a 

formação de grupos de tomadores para oferecer, de forma conjunta e 

compartilhada, a garantia possível nas operações de crédito realizadas. Outros 

fatores marcam o programa pioneiro do banco Grameen, com destaque para a 

figura do agente de crédito, que realiza todo o relacionamento entre o cliente e a 

instituição financeira, e o segundo aspecto são os pagamentos do empréstimo 

concedido que é realizado periodicamente e em intervalos curtos geralmente 

semanais evitando com isso parcelas muito elevadas das prestações. 

 
1.4.2 Grupo Solidário 

 
           Em uma operação de concessão de crédito, vários fatores atuam 

simultaneamente para a sua concretização, seja da ótica do emprestador seja da 

ótica do tomador dos recursos. Dentre esses fatores, podemos citar a taxa de 

juros, o prazo para o pagamento e os valores das prestações. Existe, porém, um 

componente não tangível nesta relação comercial que diz respeito à capacidade 

do devedor em pagar os recursos obtidos até seu vencimento, capacidade esta 

que pode ser reduzida, seja por aplicação inadequada dos valores, que podem ser 

invertidos em projetos com um maior grau de risco, seja por gestão inadequada ou 

até mesmo fraudulenta dos recursos, problema conhecido como assimetria da 

informação de Stiglitz & Weiss (1981), no qual uma das partes possui mais 

informação que a outra a respeito dos seus reais objetivos na operação de crédito.  
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Para mitigar o problema da assimetria da informação, o credor utiliza-

se de algumas ferramentas, como a avaliação do crédito, a pesquisa de histórico 

de pagamentos do cliente, e taxas de juros diferenciadas por grau de risco, dentre 

outras, podendo utilizar-se, ainda, de cláusulas contratuais mais restritivas para 

cobertura de inadimplemento e de solicitação de algum tipo de garantia adicional 

ou aval. Porém, este conjunto de medidas é relativamente ineficaz quando se trata 

do crédito de pequeno porte, pois, na grande maioria das vezes, o público 

demandante desta modalidade de crédito possuidor de um tipo de 

empreendimento via de regra informal, não dispõe de condições para fornecer 

qualquer colateral para captação dos recursos junto às instituições financeiras 

tradicionais. 

A grande contribuição dos programas de microcrédito surgidos a 

partir dos anos 70 do século XX foi, assim, a criação e o desenvolvimento do 

mecanismo do “aval solidário” para contornar este problema da falta da garantia 

na concessão do crédito de pequeno porte.  

A metodologia do grupo solidário possui algumas particularidades, 

mas, sua estrutura básica pode ser descrita como constituindo-se de, um conjunto 

de pessoas (em torno de cinco membros) que possuem algum tipo de proximidade 

em função de localidade geográfica ou, ramo de atividade, dentre outros, e que 

forma um grupo para obter um empréstimo individualmente, já que eles não têm 

condições de individualmente fornecer as garantias normalmente requeridas por 

instituições financeiras tradicionais para a liberação do crédito (ARMENDÁRIZ & 

MORDUCH, 2007). Normalmente, os recursos são liberados de forma escalonada 

à medida que as prestações são pagas. Em caso de algum problema com um 

membro do grupo, que o impossibilite de saldar sua parcela, os demais 

integrantes são chamados a contribuir para o pagamento da parcela não paga. Em 

não havendo o pagamento, todo o grupo será igualmente penalizado podendo 

inclusive perder o direito de solicitações de crédito no futuro. Como destaca o 

próprio Yunus (2006), 

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 
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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 (YUNUS, 2006, p.135). 

 

Com isso, o crédito pode ser liberado às pessoas que em geral não 

teriam acesso a ele em um esquema tradicional.  

A metodologia do aval solidário cria laços de confiança entre os 

integrantes do grupo, podendo ainda reduzir significativamente os custos da 

operação para a instituição financeira, na medida em que grande parte do 

acompanhamento e avaliação da operação é realizada pelos próprios integrantes 

do grupo. Este tipo de arranjo foi definido por Stiglitz (1990) como de 

monitoramento pelos pares onde os próprios membros do grupo selecionam seus 

demais participantes e realizam a fiscalização da aplicação dos recursos tomados, 

ou seja, a exploração do conhecimento dos hábitos de cada tomador por parte de 

todos os integrantes de seu grupo cria uma vantagem sobre o que poderia ser 

obtido pela instituição financeira utilizando-se de métodos tradicionais, e se 

constitui em importante elemento para a mitigação do problema da assimetria da 

informação. Este papel do controle realizado pelos integrantes do grupo também é 

destacado em Bourdieu (1998):  

Cada membro do grupo encontra-se assim instituído como 
guardião dos limites do grupo: pelo fato de que a definição 
de critérios de entrada no grupo está em jogo em cada nova 
inclusão, um novo membro poderia modificar o grupo 
mudando os limites da troca legítima por uma forma qualquer 
de “casamento desigual” (BOURDIEU, 1998, p.68). 

 

Um último aspecto relevante do grupo solidário e que decorre do 

monitoramento recíproco pelos membros do próprio grupo é a redução de custos 

decorrente deste processo, principalmente se comparado ao que é realizado nos 

esquemas tradicionais pelas instituições financeiras. É Kraychete (2005) quem 

atenta par o fato de que 

operacionalmente, o grupo solidário constitui-se no elemento 
fundamental para a redução dos custos de transação, 
resultantes da assimetria de informação, e dos custos e 
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riscos das operações características das transações 
financeiras. Isso pode ser constatado quando se observa que 
cabe aos membros do grupo identificar os pares que eles 
desejam ter entre seus companheiros e, em primeiro lugar, 
controlar a utilização efetiva dos recursos e da inadimplência 
(KRAYCHETE, 2005, p.263). 
 

 
1.4.3 Agente de Crédito 

 
       A obtenção de crédito realizada em uma instituição financeira 

tradicional é obtida após uma extensa lista de autorizações que tem início no 

preenchimento de uma ficha de cadastro, passando pela avaliação de modelos de 

risco de crédito internos da instituição financeira até o tipo de garantia oferecida 

pelo tomador em contraparte aos recursos aprovados, ou seja, é um modelo que 

acaba dificultando significativamente a operação ou mesmo impedindo o acesso 

ao crédito por parte da população de baixa renda. A concessão de crédito de 

pequeno porte, realizada dentro de um modelo de programas de microcrédito, 

possui características particulares que o distinguem do modelo tradicional.  

Segundo Barone et al (2002), ao analisar especificamente o Banco Grameen, os 

dois pontos característicos da metodologia do microcrédito são, o aval solidário e 

o agente de crédito. Segundo Barone et al (2002), o papel do agente de crédito é 

fundamental tanto para a instituição de microfinanças quanto para o demandante 

do crédito de pequeno porte, e entre suas incumbências, podemos listar os 

seguintes pontos: 

• Procurar os possíveis candidatos ao crédito diretamente na região 

onde moram ou trabalham; 

• Analisar o potencial do candidato junto a parentes ou pessoas que 

tenham contato direto com ele; 

• Auxiliar na constituição dos grupos solidários; 

• Acompanhar, ao longo do financiamento, a situação do devedor; 

• Assessorar no desenvolvimento do negócio. 
Todas essas múltiplas funções desempenhadas pelos agentes de 

crédito dentro das IMF bem como sua importância central como o elemento 
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possuidor das informações mais relevantes acerca do cliente são destacadas por 

Bittencourt, Magalhães & Abramovay (2005) nos seguintes termos: 

Não se pode esquecer, porém, que o método de trabalho das 
organizações de microcrédito embute uma importante 
externalidade positiva: o agente de crédito é um elemento 
central na ampliação da rede de relações sociais de seus 
clientes e opera, freqüentemente como uma espécie de 
“extensionista”, oferecendo conselhos – ainda que informais 
– sobre a organização do negócio e auxiliando, portanto, em 
sua viabilização. Juntamente com os círculos sociais 
localizados – aval solidário e outras formas de 
monitoramento pelos pares, por exemplo – o agente de 
crédito é uma fonte básica de informação sobre o cliente 
(BITTENCOURT, MAGALHÃES & ABRAMOVAY, 2005, p.205). 
 

  Em casos como o do Grameen, por exemplo, o agente de crédito 

realiza inclusive o recolhimento dos pagamentos periódicos e auxilia os grupos 

que se encontrem em algum tipo de dificuldade financeira que possa pôr em risco 

a continuidade da quitação do empréstimo, ou seja, trata-se de um elemento 

fundamental neste processo, tanto no que se refira ao monitoramento da operação 

quanto à formação do microempreendedor. 
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2 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS – O PAPEL DAS GARANTI AS EM 
PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO E EM SISTEMAS DE GARANTIA  
MÚTUO 

 
            A primeira parte do capítulo apresenta um breve panorama das 

microfinanças no mundo dividindo os países em blocos de regiões. A segunda 

parte tem como objetivo apresentar algumas experiências de programas de 

microcrédito realizadas na América Latina. Serão tratados os pontos relevantes de 

cada país, com um breve histórico de sua evolução, a legislação vigente, o 

tamanho do mercado. Será dado sempre que possível, um destaque a questão do 

mecanismo da garantia praticado pelas instituições que ofertam o crédito, bem 

como, algum sistema de garantia local se existir. 

  Na terceira parte do capítulo vamos abordar as experiências 

internacionais das sociedades garantidoras de crédito um modelo do tipo 

mutualista (como definimos no primeiro capítulo) que historicamente tem como 

foco a pequena e média empresa e que em alguns países inicia um processo de 

incorporação da microempresa em algumas sociedades garantidoras. A 

importância de analisar essa solução mesmo que em tamanho e escala de 

empreendimentos distintos, é que em sua origem existe ao menos um ponto em 

comum com o microempreendimento informal que é a dificuldade do acesso ao 

crédito junto à instituição financeira tradicional em função do problema da 

assimetria da informação e a impossibilidade ou insuficiência no fornecimento de 

garantias solicitadas pela instituição financeira.  

 
2.1 Experiências com Programas de Microcrédito 

 
2.1.1 Panorama Internacional das Microfinanças 

 
              Neste tópico do capítulo vamos apresentar um breve panorama 

das microfinanças tendo como fonte de dados a base divulgada pela Microfinance 

Information Exchange Inc. (MIX)2 que disponibiliza uma série de informações das 

                                                 
2 O Microfinance Information Exchange (MIX) disponibiliza informações de negócios e serviços de dados 
para a indústria de microfinanças. O MIX fornece o desempenho detalhado e informação financeira de 
instituições de microfinanças, redes e fornecedores de serviços associados. O MIX é uma organização sem 
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instituições de microfinanças possibilitando uma padronização dos dados para 

construção de um histórico consistente que permita comparações entre as 

instituições e os países3 . Porém, como adverte Jayo (2010) tentar realizar uma 

comparação entre realidades tão distintas seja pelo aspecto econômico, cultural 

ou mesmo da legislação específica de cada país é extremamente difícil dada à 

ausência de um padrão de atuação das microfinanças entre as nações. 

Comparar os diferentes modelos de microfinanças 
que atualmente existem representa um grande 
desafio principalmente porque para obter uma visão 
geral, é necessário agrupar instituições muito 
diferentes entre si e que operam em países com 
realidades muito diversas. A maioria das Instituições 
de Microfinanças que operam no mundo não contam 
com uma legislação específica em seus países que 
exija controle e uma uniformidade no momento da 
publicação dos indicadores financeiros (JAYO, 2010, 
p. 104, tradução nossa). 

 

  As informações são agrupadas em seis regiões que englobam em 

torno de 100 países analisados que apresentavam uma carteira bruta em 

dezembro de 2009 de aproximadamente US$ 64 bilhões dólares para um total de 

1.115 (hum mil cento e quinze) instituições de microfinanças no mundo. Podemos 

notar no gráfico 2.1 uma diminuição de instituições de microfinanças analisadas no 

ano de 2009 em todas as regiões uma das razões para esse decréscimo pode ser 

fruto da crise financeira global no período. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     
fins lucrativos, fundada pelo CGAP (Consultative Group to Assit the Poor). Essas informações foram obtidas 
do sítio eletrônico da instituição na rede mundial de computadores : www.mixmarket.org . 
 
3 Esses dados mesmo que possam apresentar algum tipo de insuficiência como no número de instituições de 
microfinanças que consegue capturar é atualmente uma das mais importantes fontes de dados com 
característica global das microfinanças, rompendo com a tradicional falta e dispersão de informações do setor. 
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Gráfico 2.1 – Instituições de Microfinanças por Região  

no período de 2006 até 2009 
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Fonte : Mix Market (elaboração própria) 

 

  A tabela 2.1 apresenta uma interessante segmentação das 

instituições de microfinanças em uma base com 1.019 instituições de 

microfinanças identificadas em 2009. Como podemos notar a maior parte das 

Instituições de Microfinanças (IMF) que atuam naquele período são compostas por 

Organizações Não Governamentais (ONG´s) com 36,90% do total o que 

corresponde a 376 instituições, logo abaixo aparecem as Instituições Financeiras 

Não Bancárias (IFNB) com 359 instituições perfazendo um total de 35,23%. As 

ONGs predominam nas regiões da Ásia e América Latina e Caribe. 
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  A tabela 2.2 segrega as instituições de microfinanças por tipo de 

metodologia utilizada na concessão do crédito. Notamos o predomínio de um 

sistema híbrido com 426 IMF que utiliza essa metodologia, ou seja, a instituição 

possui linhas de financiamento tanto para o tomador individual quanto para o 

realizado em grupo com o aval solidário como garantia.  

 

 

 

Nos próximos tópicos do capítulo dois vamos abordar algumas 

experiências de microcrédito na América Latina, principalmente os mecanismos de 

garantia existentes no país de origem da IMF. As experiências selecionadas são 

predominantemente de países da América Latina e Caribe. A escolha ocorre não 

só por uma questão geográfica, mas, por apresentarem um grau de 

desenvolvimento e atuação das microfinanças entre esses países que permite 

com isso uma comparação com realidades econômicas mais próximas, não 

obstante, as peculiaridades de cada país como comentado anteriormente. Essa 

postura de segmentação por regiões tem sido adotada em algumas das pesquisas 

mais recentes, ou seja, dividem-se os casos analisados em macro-regiões como 

realiza Jayo (2010)4 permitindo com isso, um poder de comparação e avaliação de 

melhor qualidade. Nessas pesquisas são analisados e comparados alguns temas 

como os tipos de Instituições de Microfinanças (IMF), pontos da legislação nas 

                                                 
4 - O texto de Jayo (2010) integra a publicação “Glossário Básico sobre Microfinanças”, coordenado por 

Maricruz Lacalle e publicado em Março/2010, a autora separa esquematicamente em seis regiões o mundo 

das microfinanças, para deste modo, realizar algumas análises e interpretações.  
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regiões, profundidade e alcance das IMF, perfil do cliente e desempenho das 

instituições. Dentre tantas informações relevantes, destacamos duas que servem 

para corroborar a escolha de experiências na América Latina. 

Podemos observar na tabela abaixo – 2.3, que a região do Sul da 

Ásia é o local de maior número de clientes ativos com uma posição de empréstimo 

com 49 milhões e 361 mil de prestatários ativos, porém, isso não se traduz no 

volume da carteira bruta de empréstimos ativos da região que estava em torno de 

US$ 7,5 bilhões em 2009. De outro lado, a posição de prestatários ativos da 

América Latina é bem inferior ao verificado na Ásia, ficando por volta de 14 

milhões e 100 mil, porém, é a maior carteira ativa com uma posição de US$ 24,6 

bilhões. Esse resultado como podemos observar, é produto direto do saldo médio 

de empréstimo que tem como causa fundamental as próprias condições de vida 

da população de cada localidade, pois, na Ásia a atuação das IMF é mais próxima 

da população mais pobre. 

 

 

A conclusão de Jayo (2010) após a coleta e análise de todas as 

informações das seis regiões é extremamente esclarecedora: 

Estes dados põem em evidência que a Ásia e a América 
Latina, possuem modelos de microfinanças bem distintos. As 
microfinanças na Ásia estão orientadas a atingir os mais 
pobres entre os pobres, com o objetivo de lutar contra a 
pobreza e a exclusão social; de outra parte, as microfinanças 
na América Latina, estão orientadas para trabalhar com 
pessoas com baixos recursos, e não estão alcançando 
necessariamente os mais pobres, porém, com esta diferença 
estão desenvolvendo o setor de microfinanças de seus 
países (JAYO, 2010, p.123, tradução nossa). 

 

Os critérios para a escolha dos países, bem como, de algumas 

instituições de microfinanças foi o trabalho “Microfinanzas Américas : Las 100 

Mejores – 2010” realizado pelo Microfinance Information Exchange (MIX) e Fondo 
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Multilateral de Inversiones (FOMIN) em conjunto com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), que realizou um levantamento junto à 231 instituições de 

microfinanças (IMF) classificando as 100 melhores em função dos critérios de 

alcance, eficiência e transparência, esse estudo do setor está em sua sétima 

edição e tem como fonte de dados órgãos reguladores, empresas de auditoria, 

rede de microfinanças, dentre outras; cabe comentar que dessas IMF 

selecionamos as que trabalhavam preferencialmente com empréstimos dirigidos a 

microempresas. 

As experiências e países analisados são Colômbia, Equador, Bolívia 

e Chile que em alguns casos possuem sistemas de garantia de crédito de âmbito 

nacional. Em comum, existe o fato de que as microfinanças nestas localidades 

possuem uma história recente, já que os casos surgidos nos anos 70 eram 

eventos isolados, não tendo a força e tamanho de algumas instituições da 

atualidade. 

 
2.1.2 Modelo Acción Internacional 

 
     A primeira experiência de microcrédito na América Latina que vamos 

abordar é a de uma instituição que foi pioneira no desenvolvimento do 

microcrédito e das microfinanças na região, mesmo tendo sido criada nos EUA, 

é importante destacar a atuação da Acción International em função de seu 

papel relevante na disseminação do microcrédito na América Latina baseado 

no mecanismo do Aval Solidário que começou no início dos anos 60 do século 

XX e que atualmente amplia sua participação em projetos em outros 

continentes, além de iniciar um trabalho como garantidora de última instância 

na implantação de programas de microcrédito nos países. 

 

  A Acción Internation surgiu em 1961, após uma viagem pela América 

Latina do estudante de direito Joseph Blatchford que reuniu um grupo de 

estudantes para conseguir recursos de empresas com o objetivo de realizar ações 

nos países da região para melhorar as condições de vida da população carente. A 

partir dos anos 70 a Acción começou a atuar com o objetivo de criar alternativas 
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econômicas para geração de renda junto aos mais pobres, surge então no Recife 

em 1973 os primeiros empréstimos de pequeno porte para microempresários. 

  Essa “metodologia Acción” possui como característica marcante, os 

pequenos valores concedidos e a formação dos grupos solidários, além disso, 

existe uma preocupação em que as taxas cobradas devem cobrir os custos da 

operação; essa metodologia foi sendo disseminada principalmente a partir dos 

anos 80 e hoje atua em 18 países da América Latina, tendo experiências 

importantes com atuação direta ou em parcerias, como as do  BancoSol na 

Bolívia, Crediamigo e Banco Real (mudando para Santander) no Brasil, Banco 

Compartamos no México, Mibanco no Peru, dentre outros, inclusive em algumas 

experiências na África e Ásia. 

  Em 1984 a Acción cria o fundo de garantia Fondo Puente para a 

América Latina que é um fundo de garantia de crédito para as Instituições de 

Microfinanças (IMF). Esse fundo concede garantia via carta de crédito para as IMF 

permitindo com que essas tenham acesso a linhas de crédito de bancos de suas 

localidades auxiliando com isso o crescimento destas instituições nos países onde 

atuam. Em janeiro de 2005, a Acción lançou uma versão ampliada deste modelo 

chamado Fondo Puente Global, a garantia não se restringe mais a América Latina 

e sim aos demais continentes, como África, Leste Europeu, dentre outros, o 

escopo também foi ampliado, pois, além da garantia para linhas de crédito o fundo 

garante a emissão de títulos de renda fixa das instituições de microfinanças. 

 
 

2.2  Experiências de Microfinanças na América Latin a e Caribe 
 

2.2.1 A Experiência Colombiana de Microfinanças e o  Papel das 
Garantias 

 
2.2.1.1 Evolução recente das Microfinanças na Colôm bia 

 
               A criação da Fundação Carvajal na década de 70 é apontada 

como um importante marco no fomento da microempresa na Colômbia, a 

Fundação criou o programa DESAP-MICROS em parceria com a Organização 

Não Governamental (ONG) Acción International, juntamente com apoio adicional 
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de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que buscava 

entre outros aspectos, desenvolver a capacidade gerencial do 

microempreendedor, como bem descreveu Ramírez-Guerrero (1998) as iniciativas 

criadas neste contexto ficaram conhecidas como “Modelo Carvajal”, que acabou 

sendo reproduzido por outras fundações do país posteriormente.  

                  Essas medidas proporcionaram uma série de debates no âmbito 

governamental e acadêmico que culminou no lançamento em Março de 1984 do 

“Plan Nacional para El Desarrollo de La Microempresa (PNDM) que seguia as 

diretrizes principais do “Modelo Carvajal”, além de outros aspectos como 

comercialização, marco legal dentre outros temas (RAMIREZ-GUERRERO, 1998). 

O Plano Nacional da Microempresa possibilitou nos anos posteriores a 

capacitação de microempresários, fomentou o surgimento de ONGs e 

cooperativas de crédito culminando com a criação da lei 590 de julho de 2000 da 

micro, pequena e média empresa, como destacou Botero (2009) o artigo 39 define 

o objetivo do Sistema de Microcrédito Colombiano que é o de estimular o 

financiamento a microempresa tendo como valor máximo por operação ou o saldo 

devedor total a quantia de vinte e cinco salários mínimos, mesmo com esses 

estímulos o projeto de microcrédito não teve a expansão esperada.  

                   Em 2006 o Governo da Colômbia lança o programa “Banca de 

Oportunidades” que pretendia através de uma série de iniciativas tomadas a partir 

de então, possibilitar o acesso da população de baixa renda a serviços financeiros 

no intuito de reduzir a pobreza e estimular o desenvolvimento econômico Botero 

(2009) facilitando o acesso ao crédito, poupança, seguro, dentre outras ofertas 

financeiras. O objetivo, portanto, era aumentar o nível de bancarização no país a 

partir do estímulo para a criação de uma rede integrada por bancos, ONGs, 

cooperativas, correspondentes bancários, buscando através de mudanças de 

regulamentação, incentivos e acordos com o sistema financeiro para a inclusão 

das pessoas que até então estavam fora do universo financeiro, os 

microempreendedores, bem como, as pequenas e médias empresas com 

dificuldade ao crédito Rodriguez (2009). 



49 
 

  O programa “Banca de Oportunidades” permitiu uma segmentação 

mais transparente das principais instituições financeiras que atuam no setor, bem 

como, o surgimento de órgãos e entidades de apoio. Rodríguez (2009) divide em 

cinco grupos as instituições de microfinanças: 

• Estabelecimentos de crédito dividido em bancos comerciais tradicionais 

e companhia de financiamento comercial. 

• Cooperativas financeiras, supervisionadas pela Superintendência 

Financeira. 

• Cooperativas de poupança e crédito submetidas a supervisão da 

Superintendência de Economia Solidária. 

• ONG´s como o Banco da Mulher que atuam em diferentes localidades. 

• Fundações empresariais, como a Fundación Carvajal, Fundación Mario 

Santodomingo e a Fundación Corona. 

Na Colômbia os recursos para o financiamento de operações de 

microcrédito vem da própria instituição que realiza o empréstimo ou mesmo 

operações de redesconto do Bancoldex : 

O financiamento das atividades de microcrédito está 
estritamente ligado com o tipo de entidade que realiza 
a operação. Em geral a principal fonte de 
financiamento são os recursos próprios da instituição 
que se completam com os créditos do redesconto do 
Bancoldex. Os recursos próprios são provenientes do 
patrimônio, das captações de poupança junto ao 
público quando for permitido pela legislação, como no 
caso de estabelecimento de crédito e cooperativas 
financeiras (...) A administração do risco do crédito se 
complementa em muitos casos com a utilização da 
garantia do Fundo Nacional de Garantias (FNG) para 
a aprovação e desembolso dos microcréditos 
(RODRÍGUEZ, 2009, p.55, tradução nossa). 

 

2.2.1.2 Colômbia – O Fondo Nacional de Garantias (F NG) 
 

              Além das instituições que operam diretamente com as 

microfinanças a Colômbia possui duas entidades importantes de apoio a 

microempresa sendo que uma delas está diretamente relacionada com a presente 

pesquisa e que sem dúvida diferencia o modelo Colombiano. O primeiro é o banco 
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de comércio exterior (BANCOLDEX) que auxilia na expansão da atuação das 

micro, pequenas e médias empresas, apóia a modernização da produção, auxilia 

na exportação possui uma carteira de redesconto dentre outras medidas de 

suporte (RODRIGUEZ, 2009). 

  O “Fondo Nacional de Garantías S.A. (FNG)” foi constituído para 

facilitar o acesso ao credito através do fornecimento de garantia. A entidade foi 

criada em fevereiro de 1982 garantindo inicialmente as solicitações de crédito para 

pequena e média empresa da indústria manufatureira e posteriormente ampliando 

a cobertura para outros setores da economia. A partir de 1995 iniciou um processo 

de reestruturação de suas atividades passando a cobrir as microempresas, além 

disso, descentralizou os serviços com o estimulo para criação de entidades 

regionais (Fundos Regionais de Garantia), esse tipo de arranjo regional foi 

revisado a partir de 2000 em função de baixo patrimônio o que dificultava a 

utilização em massa do mecanismo de garantia por parte dos bancos.  

Para obter a garantia do FNG o interessado deve procurar o agente 

financeiro que fará a solicitação ao fundo. O objetivo do FNG que consta de seu 

regulamento no capítulo referente às garantias sobre o crédito é, portanto, garantir 

integral ou parcialmente ao intermediário financeiro o pagamento das parcelas 

inadimplentes dos créditos disponibilizados as micro, pequenas e médias 

empresas. O regulamento das garantias do FNG estabelece que o limite de 

garantia prestada que o fundo pode realizar em operações de crédito pode variar 

de 50% (cinqüenta por cento) até 70% (setenta por cento). Essas coberturas 

valem para o peso colombiano e para operações em dólares e o limite máximo por 

devedor não pode ultrapassar a 25 salários mínimos mensais legais vigentes 

(SMMLV). Para Rodríguez (2009) o (FNG) “(...) tem sido importante para promover 

a participação de bancos comerciais na concessão do microcrédito” 

(RODRÍGUEZ, 2009, p.49). 

  A relevância do FNG é destacada novamente pelo autor quando este 

relaciona o crescimento do microcrédito no país sobretudo no seguimento dos 

bancos tradicionais com a possibilidade de utilização da garantia fornecida pelo 

fundo. 
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Nos últimos anos se observa um crescimento 
importante do microcrédito fornecido pelos quatro 
bancos tradicionais (Banco Agrário, BCSC, 
Bancolombia e Banco Bogotá) que não somente 
atenderam ao chamado da presidência para participar 
do financiamento do microcrédito com objetivo social, 
mas que rapidamente entenderam que era um 
negócio rentável e que requeria uma estrutura 
especializada. Estes quatro bancos têm desenvolvido 
tecnologia apropriada similares ao que tem sido feito 
pelas ONG´s.(...) Para incentivar os bancos a 
concederem empréstimos dentro do microcrédito foi 
muito importante contar com a garantia parcial (50% a 
70%) oferecida pelo Fundo Naciona de Garantias que 
mitiga o risco tanto dos estabelecimentos de crédito 
como das demais instituições microfinanceiras 
(RODRÍGUEZ, 2009, p.68, tradução nossa) . 
 

  Como notamos as microfinanças na Colômbia tem evoluído em seu 

aspecto legal, de fiscalização e de organização das instituições. Existe uma 

diversificação de IMF divididas entre ONGs e fundações que foram pioneiras na 

oferta de microcrédito, bem como, bancos e cooperativas de poupança e crédito. 

A partir do projeto de “Banca de Oportunidades” existe um esforço na ampliação 

da bancarização da população de baixa renda, o que tem incorporado outros 

canais de oferta de crédito como os correspondentes não bancários, porém, uma 

das particularidades das microfinanças no país é a participação de entidades 

como o Bancoldex e principalmente do Fundo Nacional de Garantidas (FNG) que 

desempenha um importante papel na participação de bancos comerciais no 

microcrédito com a concessão do aval nos empréstimos de pequeno porte 

fornecidos. 

 
2.2.2 A Experiência do Equador nas Microfinanças e o Papel das 

Garantias 
2.2.2.1 Evolução recente das Microfinanças no Equad or 

 
            A economia do Equador entra em uma profunda crise entre os anos 

de 1998 e 1999, reflexo do que ocorria no mundo naquele momento, esse cenário 

levou o país a viver um período de intensa instabilidade econômica e social. A 
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economia só começa a apresentar sinais de melhora a partir do ano 2.000 

principalmente pelo aumento do preço do petróleo (SALGADO, 2010, p.15). 

O crescimento das microfinanças e o aumento de sua 

representatividade no sistema financeiro do Equador é um fenômeno recente, 

podemos dizer que sua primeira expansão robusta ocorre entre os anos de 2003 e 

2005. Conforme informações obtidas no Mix Market em 1988 existiam duas 

instituições de microfinanças com uma carteira bruta de U$ 31,9 (trinta e um 

milhões e novecentos mil dólares); em 2005 temos 40 Instituições de 

microfinanças que atuam no país e uma carteira bruta total de U$ 609,9 

(seiscentos e nove milhões e novecentos mil dólares). 

  Para entender melhor o sistema financeiro do Equador, Salgado 

(2010) segrega as instituições em dois grupos. O primeiro constituído pelas 

entidades reguladas ou supervisionadas pela Superintendência de Bancos e 

Seguros e no segundo grupo temos as não supervisionadas ou as que apenas 

prestam algum tipo de informação ao Ministério de Inclusão Econômica e Social, 

mas, que efetivamente não exerce pressão no sentido regulatório. O primeiro 

grupo das instituições reguladas é composto por bancos comerciais privados, 

entidades públicas e cooperativas de poupança e crédito.  O segundo grupo que 

representa as instituições não reguladas é constituído em sua grande maioria por 

Organizações Não Governamentais (ONGs), Bancos Comunitários, dentre outras 

entidades, sendo que a grande maioria dessas instituições está ligada à “Red 

Financiera Rural – RFR”5 que tem seu foco de atuação principal, no 

desenvolvimento das microfinanças no Equador, através da organização de 

entidades como as citados anteriormente.  

Como destacou Salgado (2010), até junho de 2002 não existia uma 

definição de microcrédito no Equador, quando a Superintendência de Bancos e 

Seguros (SBS) - órgão regulador e fiscalizador Equatoriano - publicou a resolução 

457 que tratou a questão como o crédito concedido a pessoa física ou jurídica 

destinado a financiar atividades de pequena escala de produção, comercialização 

                                                 
5  A Red Financiera Rural – RFR foi fundada em 2000 e hoje possui 40 membros representado pouco mais de 
US$ 1 bilhão de dólares em carteira de crédito. 
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ou serviços, cuja fonte de pagamento do financiamento fosse oriunda dos recursos 

gerados das atividades produtivas.   

  A partir de 2000 com o fim do período mais crítico de instabilidade 

ocorre um crescimento no volume da posição do segmento das microfinanças. 

Como aponta Salgado (2010) existe um processo de recomposição onde as 

instituições financeiras privadas e reguladas passam a ter um papel relevante na 

concessão de crédito de pequeno porte, sobretudo pelo fato de mudarem os 

critérios de aceite ao conceder o crédito, ou seja, há um abandono no modo 

tradicional até então adotado, a figura do agente de crédito tem a partir de então 

um papel fundamental, na medida em que ele visita os candidatos e orienta a 

respeito dos negócios destes clientes. Já os bancos públicos não adaptam seus 

mecanismos de concessão de crédito a essa nova realidade, permanecendo em 

um esquema formal e lento na liberação do crédito de pequeno valor, com isso, 

sua participação no total de microcrédito realizado no país é baixa. No Equador 

três instituições públicas têm sua atuação direcionada para o desenvolvimento 

econômico que são o Banco Nacional de Fomento (BNF), o Banco Equatoriano de 

Desenvolvimento (BEDE) e a financeira “Corporación Financiera Nacional – CFN” 

que além de possuir alguns instrumentos de fomento para a atividade econômica 

possui um fundo para garantir operações de crédito que será tratado no próximo 

item.  

O governo do Equador lançou em 2007 o “Programa Nacional de 

Finanças Populares Empreendimento e Economia Solidária – PNEES” com o 

intuito de dinamizar a atividade e capacidade empreendedora da população de 

baixa renda, apoiar as instituições de microfinanças e o desenvolvimento de novos 

e melhores serviços financeiros, criando mecanismos para facilitar o acesso ao 

crédito para a micro e pequena empresa (SALGADO, 2010, p.51). 

 
2.2.2.1 Equador - O Sistema de Garantia Creditícia 

 
            Outro importante ponto surgido na resolução JB-2007-1029 de 

novembro de 2007 é o capítulo XI que trata do funcionamento de entidades do 

Sistema de Garantia Creditícia no Equador que em seu artigo primeiro define a 
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finalidade de uma entidade garantidora como sendo responsável por garantir 

perante as instituições participantes do sistema financeiro do país, as operações 

de financiamento a favor de unidades populares de produção, comércio e 

serviços, micro e pequenos empresários, artesãos e outros que não possuem 

garantias adequadas ou mesmo suficientes para respaldar as operações de 

financiamento pretendidas. 

  A “Corporación Financieira Nacional – (CFN)” é uma instituição 

financeira pública que através de uma série de mecanismos apóia o 

desenvolvimento econômico e social do Equador. Um destes instrumentos 

constituído é o “Fondo de Garantía Crediticia - FGC” que foi a primeira entidade 

criada dentro do Sistema de Garantia Creditícia do Equador para apoiar e facilitar 

o acesso ao credito das micro e pequenas empresas através da concessão de 

garantia em operações de crédito, ou seja, o fundo paga a instituição financeira na 

proporção garantida os recursos não reembolsados relativos à operação de 

crédito.  

            A base legal para o funcionamento do fundo encontra-se na lei 126 

que cria o sistema de garantia creditícia. A resolução 163 do Banco Central do 

Equador que limita em US$ 25.000 (vinte e cinco mil dólares) o limite máximo que 

o sistema de garantia creditícia poderá garantir de um único beneficiário, bem 

como, restringindo a garantia até o teto de 50% (cinqüenta por cento) da operação 

de crédito. Os custos para a garantia das operações estão divididos em duas 

taxas e dependem da classificação de risco definida pela CFN. A tarifa fixa 

cobrada uma vez na entrega do crédito dividido em três categorias vai de 0,71% 

até 1,29%. A tarifa periódica paga anualmente durante a vigência do crédito que 

também é segregada em três faixas vai de 1,79% até 3,21%. 

 
2.2.3 A Experiência do Chile nas Microfinanças e o Papel das Garantias 

 
2.2.3.1 Evolução recente das Microfinanças no Chile  

 
           Como em outros países da região o Chile iniciou suas atividades 

com microfinanças na década de 80, como destacou Morales & Yánes (2007) 



55 
 

esse início ocorreu de uma maneira incipiente e era instrumentalizada por 

organizações não governamentais que recebiam apoio externo. A partir da década 

de 90 o cenário foi alterado profundamente, a participação do Estado é 

intensificada no setor com a implantação de programas de governo para o 

fomento da economia, início da participação de novos intermediários financeiros e 

diversificação de produtos ofertados. Como destaca Reymão (2010) o impulso 

definitivo está relacionado aos subsídios fornecido pelo Estado e culmina com a 

criação do FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). O FOSIS foi criado 

pelo governo do Chile em outubro de 1990 para erradicar a pobreza no país. A 

participação do FOSIS nas microfinanças ocorre indiretamente já que o fundo 

repassa recursos de seu programa. No caso do microcrédito, a linha destina-se a 

financiar parte dos custos de instituições de microfinanças como fundações, 

cooperativas de crédito, dentre outras instituições.  

  Outro aspecto importante do microcrédito no Chile está relacionado 

ao banco público BancoEstado que a partir de 1995 cria o BancoEstado 

Microcréditos (BEME) para atuar com negócios de microfinanças. Atualmente o 

BEME possui a maior carteira de microcrédito do país com mais de um bilhão de 

dólares no final de 2009.  A principal característica da linha de financiamento do 

BEME como descreve Larraín (2007) é que a instituição realiza uma avaliação 

prévia do demandante do crédito através de um modelo interno de “credit scoring”, 

após ser aprovado neste filtro inicial o agente de crédito se desloca ao local para 

aprofundar as informações necessárias para a aprovação do crédito. 

 

2.2.3.2 Chile – O Fondo de Garantia para Pequenos E mpresários – 
FOGAPE 

 
          No Chile o modelo de garantia é público e realizado pelo FOGAPE - 

Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios que é administrado pelo 

BancoEstado que pertence ao Estado Chileno, a supervisão é realizada pela 

“Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)”. O FOGAPE foi 

criado em 1980 pelo decreto lei Nº. 3.472.  
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           O objetivo do fundo “é garantir um determinado percentual do capital 

dos créditos, operações de leasing e outros mecanismos de financiamento das 

instituições financeiras sejam elas públicas ou privadas que foram outorgadas 

para as micro e pequenas empresas, exportadores e organizações de classe de 

pequenos empresários, que não possuam garantias ou que estas sejam 

insuficientes para apresentar junto às instituições financeiras na solicitação dos 

financiamentos.” 

Para Llisterri et al (2006) a trajetória do FOGAPE pode ser 

segregada em duas etapas distintas. A primeira fase ocorre da data da 

constituição até o final dos anos 90 e marcou um período pouco expressivo para o 

fundo aliado a uma forte ingerência política na condução das operações 

realizadas. A segunda fase tem início em 2000 com a reforma introduzida pela lei 

19.677. Nesta data o FOGAPE incorpora os recursos do “Fondo de Garantia a 

Exportadores no Tradicionales – FOGAEX” que havia sido liquidado, além disso, 

um dos pontos mais importantes surgidos no bojo da reforma do fundo foi o fato 

de reduzir o prazo de pagamento das operações garantidas junto às instituições 

financeiras para 15 dias. Outro ponto destacado pelos autores diz respeito ao 

fortalecimento do papel que passa a desempenhar o banco público BancoEstado 

administrador do fundo dentro da política de desenvolvimento econômico, 

sobretudo, no segmento das micro e pequenas empresas o que potencializa a 

importância do FOGAPE. 

O mecanismo operacional de utilização da garantia do FOGAPE é 

bem transparente. Periodicamente o administrador do fundo no caso o 

BancoEstado realiza uma licitação de “pedidos de garantia” entre as instituições 

candidatas que podem conceder as garantias de acordo com as ofertas que 

recebe. O prazo de utilização das garantias por parte das instituições é definido 

em cada licitação.6 O fundo divide em três segmentos os candidatos a utilização 

das garantias que são:7 

                                                 
6 De acordo com informação colhida no endereço eletrônico do FOGAPE, o prazo para utilização das 
garantias das instituições que participaram da licitação está atualmente em 07 (sete) meses. 
7 Por um período que se encerrou em janeiro de 2011 o FOGAPE poderia fornecer garantia para médias e 
grandes empresas.  
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• Pequenos empresários, neste grupo são tratados os micro e pequenos 

empresários de qualquer setor da economia produtores de bens e 

serviços. 

• Entidades de classe de pequenos empresários. 

• Exportadores 

 

No quadro abaixo, temos os valores máximos de garantia segmentados 

pelo tipo de empresa, bem como, os percentuais de garantia em cada faixa. O 

custo para a utilização da garantia por parte da instituição solicitante pode chegar 

até a 2% (dois por cento) ao ano e depende do risco de cada instituição financeira. 

O prazo máximo de garantia é de 10 (dez anos). 

 

 

  Um aspecto importante das garantias fornecidas pelo Fogape e 

apontado por Llisterri  et al (2006) é que para a superintendência financeira do 

Chile as entidades financeiras não tem que provisionar os créditos em atraso 

oriundos das operações garantidas pelo fundo. 

 

2.2.4 A Experiência da Bolívia nas Microfinanças 
 

As primeiras instituições de microfinanças na Bolívia surgem na 

forma de ONGs (Organização Não Governamental) a partir de meados dos anos 

80.  Nessa época um grupo de empresários bolivianos financia um estudo junto a 

Accion entidade com longa experiência na estruturação de instituições para atuar 

com microcrédito, após realizar um diagnóstico do mundo dos 
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microempreendedores no país.  A principal conclusão a que chegam e similar ao 

comportamento em outros países se referem ao problema do acesso ao crédito e 

a falta de garantias reais como um dos principais problemas enfrentados pelos 

microempresários. Como mecanismo para superar ou ao menos amenizar o 

problema do acesso ao crédito foi criado em 17 de novembro de 1986 a 

“Promoción Y El Desarrollo de La Microempresa – (PRODEM)” organizada 

originalmente como uma ONG (Organização Não Governamental) e que era 

constituída em conjunto entre uma associação de empresários bolivianos e a 

Acción que entra com sua experiência com microcrédito desde meados dos anos 

60.  

Após mais de cinco anos de operação a PRODEM possuía uma 

expressiva carteira de clientes, porém, organizada como uma ONG não poderia 

captar recursos, esse fato poderia comprometer sua expansão, como descreve 

Gozález Veja et al (1996) após um longo processo no início de 1992 foi criado o 

banco comercial privado Banco Solidário S.A. a instituição nasce com a vocação 

de atuar preferencialmente no segmento do microempresário.   

Em maio de 1995 é lançada na Bolívia a lei que permite um avanço 

para o mercado de microfinanças no país. O decreto supremo nº 24.000 cria a 

figura dos Fundos Financeiros Privados (FFP), a legislação determina que os 

recursos dos fundos sejam direcionados para as micro e pequenas empresas 

independente de sua localização urbana ou rural. Mesmo não sendo uma 

instituição financeira os FFP possuem uma formalização muito maior do que a 

Organização Não Governamental, pois, além do enquadramento da lei dos 

bancos, os FFP passam a sofrer supervisão da Superintendência de Bancos e 

entidades financeiras. Após obter todas as autorizações legais e apresentar o 

capital mínimo exigido para o início das operações os FFP passam a ter uma 

atuação similar a instituições financeiras, podendo receber depósitos, captar 

recursos, negociar títulos dentre outros serviços financeiros.  

Além dos controles legais comentados anteriormente, existe um 

limite de concentração tanto para cliente como para um mesmo grupo (3% do 
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patrimônio líquido), porém, quando esta relação envolve uma entidade financeira 

do país, o limite pode chegar até 20% do patrimônio líquido do FFP. 

Como medida preventiva os FFP são obrigados a manter 8% do 

patrimônio líquido como cobertura de risco provocando uma mudança de padrão e 

atuação significativa. Além do decreto supremo 24.000, temos uma reformulação 

da Lei Geral das Sociedades Cooperativas (LGSC) de setembro de 1958, com o 

decreto supremo 24.439 de dezembro de 1996 que trata as cooperativas de 

poupança e crédito como entidades financeiras não bancárias e sujeitas a 

fiscalização por parte dos órgãos reguladores. 

Além da fiscalização a legislação exige capital mínimo para a 

constituição de uma cooperativa, dividindo em quatro categorias que está 

relacionada ao seu campo de atuação, por exemplo, as cooperativas de categoria 

número 3 são equiparadas aos Fundos Financeiros Privados (FFP) em função das 

possibilidades de tipos de operações que podem realizar. O artigo 6º do respectivo 

decreto supremo define o escopo de atuação das cooperativas que estão 

enquadradas nas categorias primeiras e segundas. Outros artigos da lei 

estabelecem os limites de risco, bem como, os limites de crédito por emissor ou 

grupo que as cooperativas podem possuir de concentração. A legislação referente 

às microfinanças apresenta avanços no sentido de proporcionar outras formas de 

receita para uma instituição de microfinanças e adicionalmente possui elementos 

extremamente severos nos temas referentes a controles e limites de risco.  

Por fim, as cooperativas de poupança e crédito são qualificadas 

como instituições creditícias intermediárias. Essas são de um modo sucinto, as 

duas principais medidas legais, que dentro de outros fatores permitem e auxiliam 

na expansão do microcrédito na Bolívia a partir de então. 

Os quadros 2.2, 2.3 e 2.4 resumem alguns programas de crédito de 

pequeno porte realizados por Instituições Bolivianas. Cabe notar que apenas o 

BancoSol utiliza o aval solidário na concessão do crédito. 

 



60 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.3  Experiências de Sociedades Garantidoras de Cré dito 
 

            A segunda parte do capítulo apresentou algumas experiências com 

as microfinanças em países da América Latina e Caribe, onde em geral as 

instituições aplicam a metodologia do aval solidário na concessão do crédito de 

pequeno porte. No terceiro bloco serão tratadas das experiências de garantia do 

tipo mutualista na Europa. 

 
 

2.3.1 Sociedade de Garantia Mutualista: O Modelo Es panhol 
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As sociedades garantidoras na Espanha são relativamente recentes 

se compararmos com outras experiências européias. Elas surgiram no final dos 

anos 70 a partir de legislação criada pelo “ Real Decreto 1885/1978 de 26 de julho 

que regula o regime jurídico criado pelo decreto lei 15/1977 de 25 de fevereiro. 

Pode-se apurar a partir da apresentação da lei 1/1994, mencionada abaixo, que a 

legislação das “Sociedades de Garantia Recíproca” tem como objetivos dois 

pontos principais: 

• Fornecer aval para as pequenas e médias empresas, que se 

associavam a sociedade garantidora e; 

• Criar canais que facilitem o acesso ao financiamento de crédito para 

estas empresas, bem como, uma melhor relação de custo nestas 

captações. 

  Desde então, a legislação a respeito das Sociedades de Garantia 

Recíproca foi aprimorada. A lei mais relevante surgida desde então foi a Lei nº 

1/1994 de 11 de Março de 1994 que constitui definitivamente um Regime jurídico 

para as Sociedades de Garantia Recíproca. Outro ponto de destaque tratado na 

lei é que as sociedades de garantia não deveriam se restringir apenas ao 

fornecimento do aval bancário, mas também, proporcionar uma assessoria ampla, 

seja para um melhor desempenho financeiro, estudo de projeto ou perspectivas de 

mercado8. Outro aspecto importante do sistema mutualista refere-se aos 

participantes da sociedade garantidora que no modelo Espanhol são divididos em 

duas categorias. A primeira são os sócios participantes que devem pertencer aos 

mesmos segmentos econômicos ou espaços geográficos definidos nos estatutos. 

Na segunda o tipo de sócio é definido como “sócio protetor”, este sócio não 

poderá solicitar garantia para a sociedade e sua participação não pode exceder a 

50 por cento do patrimônio da sociedade garantidora9. 

                                                 
8  O artigo segundo define o objetivo de uma sociedade de garantia que além da prestação da 
garantia a seus associados, poderá fornecer serviços de “(...) assistência, assessoramento 
financeiro e cobertura de reservas e provisões legais”. 
9 As administrações públicas, organismos autônomos e outras entidades de direito público podem 

ultrapassar o percentual máximo comentado acima. 
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No aspecto de medidas de proteção ao risco a legislação determina 

que a sociedade garantidora deva constituir um fundo de provisão técnica para 

reforçar a solvência da sociedade. No sentido de reforçar as garantias do sistema 

é permitida a constituição de “sociedades de reafianzamiento” que tem o intuito de 

mitigar os riscos das sociedades garantidoras, pois, essas “sociedades de 

reafianzamiento” que faz o re-seguro das sociedades garantidoras e será formada 

por entidades públicas. 

  As sociedades garantidoras só poderão ser constituídas com a 

autorização do Ministro da Fazenda. Além disso, tais sociedades são equiparadas 

em alguns aspectos às instituições financeiras, uma vez que, são obrigadas a 

serem registradas junto ao Banco Central Espanhol e podem sofrer algumas 

sanções e fiscalização daquele órgão regulador similar ao que as instituições 

financeiras estão sujeitas. 

  Uma vez que se trata de um sistema mutualista, as empresas 

interessadas (pequenas e médias) adquirem cotas de uma Sociedade de Garantia 

Recíproca que são constituídas em uma mesma região geográfica ou que 

integrem um segmento econômico próximo as suas atividades. 

  No modelo Espanhol, as Sociedades de Garantia não são 

constituídas apenas para prestar o aval de crédito perante as instituições 

financeiras. Preliminarmente elas realizam uma avaliação do projeto e do destino 

dos recursos captados sempre que possível, para não apenas avaliar a 

capacidade de pagamento do financiamento, mas também, fornecer sugestões, 

contribuindo para a viabilidade econômica do projeto. 

  É papel da Sociedade Garantidora, como consta do relatório anual 

do ano de 2008 da “Confederacion Espanhola de Sociedades de Garantia 

Recíproca (CESGAR)” as sociedades de garantia recíproca devem prestas os 

seguintes serviços, além da própria garantia : 

• Negociar com as entidades de crédito melhores condições de 

financiamento para as empresas; 

• Divulgar outros serviços financeiros que seriam mais adequados 

para as empresas e; 
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• Assessorar adequadamente as empresas do ponto de vista de 

avaliação de projetos, aconselhando os melhores caminhos a 

serem trilhados. 

  Todo o mecanismo descrito acima demonstra a importância e o 

espaço que buscam desempenhar as Sociedades de Garantia Recíproca na 

Espanha, sobretudo em dois aspectos: primeiro, tentar a diminuição de custos de 

captação de recursos para as pequenas e médias empresas, pois, as sociedades 

estão à frente da negociação. O segundo, diz respeito ao problema da assimetria 

de informação, pois, a relação do ponto de vista de risco de crédito passa a ser 

entre a instituição financeira e a sociedade garantidora. 

  Uma questão final que é importante destacar surgida a partir de 1978 

é o papel e participação efetiva neste processo de consolidação das sociedades 

garantidoras e na própria expansão das pequenas e médias empresas no aspecto 

de mitigar os riscos das sociedades de garantia recíproca. A “Compañia Española 

de Reafianzamiento – CERSA“ de entidade pública garante as operações oriundas 

das sociedades garantidoras dentro de porcentagens distintas e segundo o tipo de 

operação. As coberturas podem variar entre 30 e 75 por cento para operações 

realizadas por novas empresas ou que tenham um caráter inovador.  

   

2.3.2 Sociedade de Garantia Mutualista: O Modelo Fr ancês 
 

O modelo Francês de mecanismos de garantia é uma experiência 

pioneira do ponto de vista mundial. Foi um dos primeiros países a organizar uma 

legislação que pudesse facilitar o crédito para o pequeno e médio empresário. A 

legislação surgida na França a partir de 1917 é fruto de dois fatores primordiais. O 

primeiro está ligado à conjuntura internacional de então; pois, em meio à primeira 

guerra mundial os laços de cooperação e solidariedade ficaram cada vez mais 

intensos juntamente com um esforço de reconstrução que teve início durante a 

mesma como destacado por Lloréns (1996). Um segundo ponto é o fato que 

desde meados do século XIX a França possuía uma tradição na questão do 

cooperativismo principalmente através do surgimento dos chamados “Bancos 
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Populares”. A constituição e funcionamento de uma sociedade de crédito mútuo 

na França podem ser divididos em duas formas principais de atuação, e que tem 

origem nas legislações surgidas em 1917 e posteriormente em 1943. 

O primeiro marco legal surge em 13 de março de 1917 e tem como 

objetivo ser um instrumento para facilitar o crédito ao pequeno e médio 

comerciante e a pequena e média indústria. Isto porque, mesmo com todas as 

mudanças que a lei sofre ao longo dos anos ela define em seu artigo primeiro os 

setores econômicos que poderiam constituir uma sociedade de garantia mútua, 

além de definir o escopo de atuação destas sociedades que é o de garantir as 

operações realizadas pelos seus membros. Como destacam Pombo & Herrero 

(2003) as sociedades que atuam hoje e que possuem um vínculo mais estreito 

com esta legislação são as chamadas SOCAMA´s (Sociétés de Caution Mutuelle 

Artisanale) e são conhecidas como estruturas mono bancárias, pois, são ligadas e 

só atuam em conjunto com os Bancos Populares da França.  

Com o avanço da legislação as SOCAMAS são equiparadas a 

instituições bancárias e sofrem supervisão direta do Banco Central Francês.  

Como descreve Pombo & Herrero (2003) o fluxo da solicitação do crédito e, por 

conseguinte da garantia é bem simples. A pequena e média empresa solicita o 

financiamento a um Banco Popular, este por sua vez realiza tanto a análise 

financeira quanto a análise da viabilidade do projeto produzindo o relatório técnico 

que servirá de base para o conselho das Socamas avaliar e definir o parecer final 

determinando a participação ou não do aval de crédito.  As SOCAMAS em geral 

realizam a cobertura de garantia entre 80 e 100% dos empréstimos solicitados. 

A segunda legislação importante surge em novembro de 1943 e trata 

da organização e funcionamento das chamadas sociedades do tipo inter-

profissionais. Distinto do caso das Socamas as estruturas surgidas a partir da 

legislação de 1943 são conhecidas como multi-bancárias, já que podem operar 

com qualquer instituição financeira com exceção dos Bancos Populares. A mais 

representativa é a SIAGI “Société Interprofessionnelle Artisanale de Garantie 

D´investissementt ’’. A função primordial da SIAGI é a de ser um facilitador para a 



65 
 

obtenção do crédito realizando a garantia parcial (no máximo 75% do recursos) do 

financiamento bancário obtido como comenta Pombo & Herrero (2003) : 

A única atividade desenvolvida pela SIAGI é a 
prestação de garantias, não realizando 
nenhuma outra atividade, com exceção de 
algum tipo de assessoria ocasional. O 
percentual avaliado é de no máximo 75% de 
cada operação, correndo o restante do risco 
por parte da entidade financeira (POMBO & 
HERRERO, 2003, p.688 e 689, tradução 
nossa). 

Para a obtenção do financiamento a empresa encaminha a 

solicitação diretamente à instituição financeira que por sua vez realiza a análise 

econômico-financeira e quando necessário solicita um pedido de aval a Siagi. A 

Siagi faz uma nova avaliação para definir sua participação ou negar o pedido de 

garantia da instituição financeira como descrevem ainda Pombo & Herrero (2003). 

 Outro mecanismo de garantia existente na França, que em sua estrutura é 

diferente dos que foram tratados até o momento, mas, que começa a estabelecer 

parcerias importantes com as Sociedades de Crédito Mútuo é a agência 

atualmente chamada de Ósea Sofaris. 

  Tal agência é semi-pública com mais de 50% de participação do 

estado Francês e o restante divididos entre outras entidades públicas e 

instituições financeiras Francesas. Como descreve Lelarge et al (2009) a agência 

tem como objetivo fornecer garantia em projetos de fomento para a pequena e 

média empresa, acesso a financiamento para a pequena e média empresa já 

constituída, facilitar o acesso a exportação para as pequenas e médias empresas, 

dentre outros.  

  Como descreve Pombo & Herrero (2003) a Sofaris foi criada pelo 

governo Francês em 1982 e teve suas atividades ligadas a CEPME ( Crédit d´ 

Equipement de PME ) e posteriormente integrado ao Banco de Desenvolvimento 

Francês BDPME – ( Banque de Développement des Petites ET Moyennes 

Entreprises ). A agência de garantia Sofaris ao longo do tempo vem ampliando 



66 
 

sua atuação, pois, atua diretamente com qualquer instituição financeira. Além de 

ser uma agência com a finalidade de fornecer garantia para viabilizar e facilitar a 

obtenção de crédito para as pequenas e médias empresas tem mais recentemente 

adotado uma postura de iniciar um processo de transformar também uma agência 

de garantia de última instância. Assim a Ósea Sofaris começa a estabelecer 

parcerias para garantir algumas operações realizadas pelas Sociedades 

Garantidoras do tipo mutualistas como as SOCAMAS e demais Sociedades de 

Garantia. 

 
2.3.3 Sociedade de Garantia Mutualista: O Modelo It aliano 

 
        O modelo de garantia mutualista da Itália surge no bojo de um período 

de pós crise e de reconstrução de sua economia, como uma das medidas para 

fomentar o desenvolvimento econômico; esse processo é similar ao que ocorreu 

em outras experiências, neste sentido, as primeiras medidas de incentivo ocorrem 

através do surgimento de legislação na Itália no pós segunda guerra. Como 

destaca Pombo & Herrero (2003):  

 
Na Itália, o problema do acesso ao crédito para as pequenas e 
médias empresas é histórico e para superá-lo era importante o 
desenvolvimento de um sistema do tipo mutualista de garantia 
que constitui hoje como um marco para a intermediação 
financeira. O sistema surgiu concomitante a outros sistemas 
europeus como uma medida do setor público para promover o 
setor artesanal no pós Segunda Guerra Mundial (POMBO & 
HERRERO, 2003, p.714, tradução nossa). 

 
   Após o período inicial um novo impulso tem início a partir dos anos 

70 quando o número de sociedades de garantia começa a se expandir, porém, os 

consórcios ou cooperativas de garantia de crédito chamados CONFIDI (Consorzi 

di Garanzia Collettiva dei FIDI) passam por um novo patamar de reconhecimento e 

importância de atuação, sobretudo, a partir da nova legislação bancária – ( TUB - 

Texto Único Bancário ) de 1993 com destaque para os artigos 106, 107 e 155, 

bem como, outras medidas que surgem nos anos posteriores, equiparando os 

Confidi às instituições financeiras do ponto de vista de regras para supervisão.  
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O objetivo central destas organizações e que está presente em todos 

os programas de garantia do tipo mutualista é o de ser um facilitador e um 

mecanismo para aumentar o acesso ao crédito para as micro, pequenas e médias 

empresas, buscando mitigar o problema da assimetria da informação existente 

entre banco e empresa. Uma característica marcante do modelo Italiano e que o 

diferencia das demais experiências é o fato de ele ser pulverizado e 

operacionalizado em camadas, pois, possui representações na esfera local das 

empresas que se comunicam com organizações regionais e nacionais e estas 

ficam incumbidas da articulação política, propostas de aperfeiçoamento da 

legislação no país, e articulações com entidades internacionais.  

  Como podemos observar o sistema Italiano funciona em patamares 

que se relacionam. No primeiro nível muito mais pulverizado, as cooperativas e 

consórcios mutualistas de garantia são formados por empresas que se associam 

em função de dois aspectos preponderantes e que as aproximam. O primeiro é a 

sua localidade e o interesse econômico similar, ou seja, são formadas 

associações de pequenos comerciantes, industriais ou artesãos, por exemplo, de 

uma mesma municipalidade. Este aspecto do primeiro nível é bem destacado por 

Pombo & Herrero (2003): 

 
O sistema tem uma dupla articulação. No sentido horizontal por 
área geográfica e em um sentido vertical por entidades de classe . 
Este grande número de sociedades, divididos entre consórcios ou 
cooperativas, tem uma enorme diversidade de tamanho, objetivos 
sociais e graus de penetração e atividade. Normalmente vamos 
encontrar duas figuras jurídicas de atuação das entidades de 
garantias mútuas italianas: os consórcios de garantias que tem 
um predomínio quase absoluto no setor industrial e as 
cooperativas de garantias, com preponderância no setor 
comercial e no setor artesanal (POMBO & HERRERO, 2003, 
p.715, tradução nossa). 
  

  Os Confidi de segundo nível são mais concentrados já que sua 

atuação é regional e seus sócios são os Confidi de primeiro nível. Os Confidi de 

segundo nível garantem as operações prestadas pelas associações de primeiro 

nível. Além disso, os Confidi de segundo nível participam das Federações de 

âmbito nacional as cinco principais Federações Italianas são:  
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• Fedart Fidi : (Federazione Nazionale Unitaria dei Consorzi e delle 

Cooperative Artigiane di Garanzia ), fundada em 1994 da 

associação entre a CNA (Confederazione Nazionale 

dell´Artigianato e della Piccola e Media Impresa ) junto com a 

Casartigiani ( Confederazione Autonoma Sindicati Artigiani ).  

• Federconfidi : Fundada em 1971 é a federação do setor industrial 

que é ligada a Confindustria e é composta por 79 Confidi e 46.901 

empresas associadas.  

• Federasconfidi : Criada em 1980, federação ligada ao segmento 

do varejo, serviços, setores turísticos e do comércio, sobretudo ao 

Confcommercio. Possui cerca de 67 entidades regionais e locais 

de Confidi tendo convênio  com aproximadamente 180 bancos; 

• Federfidi Comércio : Também atua no segmento do comércio, 

serviços e turismo, porém, mais próxima a CONFESERCONTI. 

Possui aproximadamente 43 entidades regionais de Confidi  

Outro mecanismo de garantia para a pequena e média empresa na 

Itália, distinto do Confidi é o Fondi di Garanzia Del Mediocredito Centrale, que tem 

o papel de participar como co-garantidor de operações realizadas pelos Confidi 

dos setores da indústria, comércio e serviços: 

 

O fundo central além de participar com garantidor direto, atua 
no resseguro cobrindo até 90% das operações dos confidis 
(segundo estabelecido no artigo 155 do Decreto Legislativo 
385/1993) e de outros fundos de garantia existentes 
(inscritos como intermediários financeiros segundo o artigo 
106 do decreto 385/1993) (POMBO & HERRERO, 2003, 
p.730, tradução nossa). 
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3 O CRÉDITO DE PEQUENO PORTE NO BRASIL 
 

           O presente capítulo aborda a questão do crédito de pequeno porte 

no Brasil nos seus diferentes enfoques, seja através da legislação pertinente, dos 

veículos de distribuição dos recursos e do estágio atual do Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).  

Um dos problemas fundamentais que emergem a partir da análise do 

microcrédito no país é a contradição a respeito do fato de que o principal “funding” 

do PNMPO tem origem nos depósitos à vista das instituições financeiras e de 

outro lado os créditos concedidos dentro do programa são realizados tendo como 

base o aval solidário.  

O capítulo possui além desta introdução mais quatro tópicos 

relacionados ao tema do crédito produtivo de pequeno porte no Brasil. O próximo 

trata de alguns dos programas de garantia no Brasil que possuem a forma de 

fundos de aval. O segundo item aborda o desenvolvimento e o marco legal do 

programa de microcrédito Brasileiro, sobretudo suas fontes de recursos e os tipos 

de garantias possíveis. O terceiro tópico trata principalmente dos canais não 

convencionais com que o crédito produtivo de pequeno porte comumente são 

repassados. O último item faz uma análise do estágio atual do Programa Nacional 

de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). 

 
3.1  Programas de Garantia no Brasil 

 

No Brasil alguns dos mecanismos existentes que são utilizados como 

instrumentos de garantia em operações de crédito são constituídos como fundos 

de aval, 

os fundos de cobertura de risco, ou fundos de aval, 
cobrem parte do risco do agente financeiro na 
concessão de crédito – em caso de inadimplemento 
do beneficiário, o fundo paga ao agente parte da 
dívida. (LOPES et al, 2007, p.06). 
 

Dentre estes fundos podemos destacar o Fundo de Aval às Micro e 

Pequenas Empresas (Fampe), o Fundo de Aval para a Geração de Emprego e 



70 
 

Renda (Funproger) e o Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade 

(FGCP), recentemente foi criado o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI). 

  Os fundos possuem uma abrangência nacional, porém, como 

observa Llisterri, et al (2006) os fundos não são integrados no sentido de que não 

há uma legislação em comum, não estão vinculados a uma política pública e não 

existe uma entidade reguladora para o setor, portanto, cada fundo possui um 

regulamento próprio com características e objetivos individuais e muito ligados as 

instituições que administram as entidades. 

 

3.1.1 – O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresa s (FAMPE) 

 

  O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) criado 

em 1995 foi o pioneiro no formato de fundo de aval no país para fornecimento de 

garantia complementar com o intuito de facilitar o acesso ao crédito para a micro e 

pequena empresa formais. O fundo é administrado pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nesta medida, não existe uma lei 

específica que enquadre o fundo e a supervisão é realizada pelo próprio Sebrae.  

O objetivo do Sebrae com a constituição do fundo foi o de 

proporcionar através de aval ou fiança da instituição um instrumento que 

permitisse as micro e pequena empresas complementar as garantias disponíveis 

para a captação de recursos contribuindo para o crescimento e desenvolvimento 

do empreendimento 

O FAMPE foi o primeiro fundo de aval a ser 
constituído no país. Instituído em 1995 pelo SEBRAE, 
surgiu com a finalidade de viabilizar a concessão de 
garantias complementares nos financiamentos e 
empréstimos pleiteados pelas MPE, junto às 
instituições financeiras. A intenção ao se constituir o 
fundo, era reduzir as barreiras enfrentadas pelos 
empresários de micro e pequenos negócios, 
incapazes de oferecer as garantias totais exigidas 
pelas instituições financeiras. Pode-se dizer que o 
fundo foi o pioneiro e indutor da criação dos demais 
fundos no país (ZICA & MARTINS, 2008, p.16). 
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  O aval pode ser solicitado pelas micro e pequenas empresas 

pertencentes aos setores industrial, comercial e de serviços com receita bruta 

anual de até R$ 2.400.000,00 conforme lei complementar nº 123 de 14/12/2006. O 

custo cobrado da concessão da garantia é de 0,10% pelo número de meses 

vigente do prazo da garantia concedida pelo FAMPE este custo é chamado de 

Taxa de Concessão de Aval – TAC. 

  O limite de garantia agregado que o fundo pode conceder é de no 

máximo 12 (doze) vezes o seu patrimônio. Para as operações individuais a 

garantia fornecida pelo Fampe pode cobrir até 80% do valor do crédito contratado 

limitado a R$ 150.000,00. O aval do FAMPE só ocorre para operações de 

concessão de crédito que tenham o objetivo de:  

• Investimento fixo;  

• Investimento fixo, com capital de giro associado; 

• Capital de giro puro, com prazo fixo de amortização; 

• Produção e comercialização de bens destinados ao mercado 

externo, na fase pré-embarque; 

• Investimentos em desenvolvimento tecnológico e inovação. 

  Para obter o aval a instituição financeira necessita ser credenciada 

junto ao SEBRAE, em geral, são bancos públicos e agências de fomento regional 

conforme relação apresentada no quadro 3.1 sendo que atualmente a principal 

instituição que utiliza o mecanismo é o Banco do Brasil. 
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  Na tabela 3.1 podemos observar a evolução do valor garantido pelo 

Fampe. Desde sua constituição em 1995 o percentual garantido tem crescido 

consideravelmente no início a cobertura ficava na faixa dos 48% esse número 

evoluiu nos últimos anos até atingir 76% do valor financiado. A quantidade de 

operações também cresceu no período e atingiu o pico em 2008 chegando a 

66.634 operações naquele ano, a partir de então vem diminuindo o número de 

contratações realizadas. 

 

 

 

3.1.2 – O Fundo de Aval para a Geração de Emprego e  Renda (FUNPROGER) 

 

  O Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda 

(FUNPROGER) foi criado em 1999 pela lei 9.872 de 23/11/1999 e é 

regulamentado pela resolução nº 409 de 28/10/2004. O fundo foi criado dentro das 
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ações do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 10 e o órgão gestor que 

regulamenta suas ações é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (CODEFAT)11 A finalidade do FUNPROGER de acordo com seu 

regulamento é garantir parcela do risco dos financiamentos concedidos no âmbito 

do Programa de Geração de Emprego e Renda - Proger Setor Urbano. A gestão 

do fundo é realizada pelo Banco do Brasil, somente as instituições financeiras 

oficiais federais12 repassadoras dos recursos do FAT podem utilizar das garantias 

oferecidas pelo fundo. 

  O valor máximo garantido pelo fundo não pode ultrapassar a 11 

(onze) vezes o valor do patrimônio do fundo. O limite de garantia que o 

FUNPROGER pode conceder é de 80% do valor da operação. O custo cobrado 

pelas instituições financeiras dos credores para utilizar a garantia é de 0,10% 

cobrada pelo número de meses do prazo total da operação que é chamado de 

Comissão de Concessão de Aval – CCA. 

  A tabela 3.2 mostra o total de operações acumuladas garantidas pelo 

FUNPROGER no período de 2000 até 2006. O maior valor garantido é oriundo de 

operações realizadas pelo Banco do Brasil com 98% do total garantido entre as 

quatro instituições. A posição garantia em relação ao valor financiado do Banco do 

Brasil representa 78% do valor garantido. 

 

                                                 
10 - O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é um fundo especial destinado ao custeio do 
programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e para o financiamento de Programas de 
Desenvolvimento Econômico.   
11 - O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) é um órgão 
colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por representantes dos trabalhadores, dos 
empregadores e do governo. 
12 As instituições federais credenciadas são: o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste e a 
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 
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3.1.3 – O Fundo de Garantia para a Promoção da Comp etitividade (FGCP) 

 

  O Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade (FGCP) 

foi constituído pela lei 9.531 de 10/12/1997 e foi criado com recursos do Tesouro 

Nacional. O fundo é Administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) com a finalidade de garantir uma parcela do risco 

das operações de crédito de micro, pequenas e médias empresas que utilizam as 

linhas de financiamento do BNDES. 13 

  Os clientes que podem se candidatar a utilização das garantias do 

fundo são segmentados em três categorias: 

• As microempresas com receita operacional bruta anual de até 

R$ 1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais). 

• As pequenas empresas com receita operacional bruta anual 

entre R$ 1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais) e até R$ 

10.500.000 (dez milhões e quinhentos mil reais) e 

• As médias empresas com receita operacional bruta anual 

entre R$ 10.500.000 (dez milhões e quinhentos mil reais) e até 

R$ 60.000.000 (sessenta milhões de reais) 

 

Outro componente para a solicitação da garantia do FGCP  é que a 

operação deve estar classificada com nível de risco “AA”, “A”,”B” ou “C” de acordo 

                                                 
13 As linhas de financiamento cobertas pelo FGPC são o BNDES Automático, da Agência Especial de 
Financiamento Industrial – FINAME, do BNDES FINEM – Financiamento a Empreendimentos e de Apoio à 
Exportação. 
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com a resolução nº 2.682 de 1999. A comissão cobrada para utilização da 

garantia do FGPC é de 0,15% equivalente ao número de meses do prazo da 

operação sobre a parcela do valor garantido. Os percentuais máximos que podem 

ser garantidos encontram-se na faixa dos 70% a 80% que depende do porte e da 

região onde está localizada a empresa. 

No período de 1998 até 2009 conforme tabela 3.3 foram aprovadas 

17.535 operações perfazendo um total de R$ 3.543.334.029,34. O produto que 

mais utilizou as garantias do FGPC foi o BNDES Automático com 44,4% de 

liberações em relação ao total, porém, o maior número de quantidades de 

aprovações ocorreu no FINAME, com 10.584 perfazendo um total de 30,36%. 

.  

 

 

O ramo de atividade onde ocorreu a maior quantidade de aprovações 

no período de 1998 até 2009 foi o da Indústria, como podemos ver na tabela 3.4. 
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A tabela 3.5 mostra as operações aprovadas por unidade da 

federação São Paulo foi a primeira com 23,11% do total, em seguida temos Santa 

Catarina e o Rio Grande do Sul com 17,28% e 14,76% respectivamente.  

 

 

 

A história das operações realizadas pelo FGPC não ocorre de um 

modo uniforme, pois, no período de 1998 até 2002 ocorre um crescimento 

significativo em cada ano, sofrendo uma inflexão em sua trajetória a partir de 2003 

até hoje, conforme descreve Lopes et al (2007), 

no início, o desempenho do fundo superou as expectativas. 
O número de operações de financiamento com cobertura do 
FGPC saltou de 276, em 1998, para 1.010, em 1999, e 3.404 
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no ano seguinte – um crescimento anual de mais de 300%. 
Em 2001, o número de operações chegou a quase 4.200 e 
manteve-se próximo a esse patamar em 2002. Sua utilização 
foi amplamente disseminada entre os agentes financeiros. 
Mais de sessenta instituições recorreram ao fundo para 
cobrir parte de suas operações de crédito com recursos do 
BNDES, incluindo todos os grandes bancos do país, bem 
como instituições de médio e pequeno portes (LOPES et al, 
2007, p.13-14). 
 

Os autores apontam algumas das razões para o declínio das 

operações garantidas pelo fundo, como as obrigações de ordem de execução 

legal e de recuperação dos créditos que está por conta das instituições 

financeiras, outro fato é que para a finalização das renegociações das dívidas não 

pagas é necessário a aprovação prévia do BNDES. O principal fator de 

desestímulo diz respeito à questão do contingenciamento orçamentário por parte 

do governo, o que levou ao atraso no ressarcimento de muitas operações 

inadimplentes. 

Vários fatores desestimularam os agentes financeiros a 
contratar operações com cobertura do fundo nos últimos 
anos. Um deles é o atraso no ressarcimento dos créditos não 
pagos pelas empresas. Os últimos pagamentos, realizados 
em 2007, referiam-se a direitos de ressarcimento adquiridos 
ainda em 2005. O atraso no pagamento aos agentes 
financeiros dos recursos a que fazem jus frustrou a 
expectativa de que o FGPC funcionaria como recurso de alta 
liquidez e comprometeu a credibilidade do fundo.  O atraso é 
resultado do contingenciamento das despesas 
orçamentárias. As despesas com honra autorizadas nas leis 
de orçamento anuais têm ficado sistematicamente abaixo do 
orçamento proposto pelo BNDES, que é feito com base nas 
honras de aval devidas e não pagas e nas estimativas de 
novos pedidos de honra ao longo do ano (LOPES et al, 2007, 
p.14-15). 
 

  Esse quadro levou a uma reformulação no FGPC como aponta o 

relatório de gestão e prestação de contas de 2009 do fundo. A lei 12.087 de 

11/11/2009 criou a possibilidade de aporte da União a fundos garantidores de 

risco estes fundos têm natureza privada. Com esta lei, o BNDES constituiu um 

fundo com estas características o que levou a uma determinação que a partir do 
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final do ano de 2009 não haveria novas concessões de garantias por parte do 

FGPC.    

 

3.1.4 – BNDES FGI – Fundo Garantidor para Investime ntos 

 

O BNDES FGI – Fundo Garantidor para Investimentos foi criado em 

2009 com a finalidade de suprir a lacuna da baixa adesão ao FGPC que vinha 

ocorrendo em função das razões expostas anteriormente. Criado com base na lei 

12.087 de 11 de novembro de 2009, o FGI tem como objetivo constante em seu 

regulamento e no estatuto a finalidade de garantir, direta ou indiretamente, o risco 

de financiamentos e empréstimos das operações realizadas com recursos do 

BNDES ou da FINAME e concedidas à micro, pequenas e médias empresas ou a 

microempreendedores individuais. 

Os limites de garantia que o fundo pode realizar vão de um mínimo 

de 20% até o máximo de 80% do valor da operação tendo também o teto de dez 

milhões de reais pelo total de operações por financiado. Além dos limites 

anteriores, existem restrições a um mesmo agente financeiro, que é o maior entre 

30% do limite de crédito concedido pelo BNDES a instituição financeira ou 15% do 

saldo devedor desta instituição junto ao BNDES e a Finame. O limite de garantia 

não pode exceder a duas vezes o patrimônio do BNDES FGI. 

  A contratação de garantias do BNDES FGI em operações de crédito 

por parte dos agentes financeiros é precedida do credenciamento destes junto ao 

BNDES. Realizada a habilitação, a instituição financeira integraliza o valor da 

subscrição das cotas referente à sua participação no fundo, até o final do mês de 

janeiro de 2011 conforme quadro 3.2 estão habilitadas 13 (treze) instituições e 

outras cinco em processo de habilitação. 
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Atualmente restrito a operações oriundas de modalidades de 

financiamento do BNDES e da Finame, a permissão de aportes de recursos por 

parte da União autorizada pela lei nº 12.087 de 11 de novembro de 2009 em 

fundos garantidores abre possibilidades importantes para a constituição de novos 

fundos garantidores com um caráter global e integrado. 

 
3.2  Fonte de Financiamento do Crédito de Pequeno P orte 
 

            Um dos principais mecanismos de financiamento de pequeno porte 

para atividade produtiva no país é realizado através de programas de microcrédito, 

por esta razão, vamos realizar neste tópico um breve resumo do desenvolvimento 

das políticas de crédito de pequeno porte e analisar a lei do microcrédito produtivo 

orientado principalmente nos aspectos que se referem a questão das garantias. 

  O Brasil foi um dos pioneiros em programas de microcrédito na 

América Latina, conforme descreve Schreiber (2009). A primeira experiência 

surgiu em 1973 no Recife conhecido como Programa UNO (União Nordestina de 

Assistência a Pequenas Organizações) que tinha como parceiro técnico a ONG 

Acción Internacional. O programa UNO ao longo de sua existência pretendia não 

ficar restrita a oferta de crédito, ele buscava contribuir na formação do 

microempreendedor e no sucesso do empreendimento através da capacitação 

gerencial e auxílio no planejamento do negócio. De acordo com Barone et al 

(2002) o motivo fundamental do fim do UNO dezoito anos após o seu início, foi 

não dar prioridade a sustentabilidade do programa, ou seja, os recursos recebidos 
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e os empréstimos realizados não foram rentabilizados para ao menos cobrir os 

custos para a continuidade da operação.  

A partir dos anos 80 do século XX, surgem outras iniciativas isoladas 

através, principalmente de Organizações Não Governamentais (ONGs) que 

utilizam o mecanismo do aval solidário para a realização dos empréstimos. Além 

disso, surgem parcerias com prefeituras como a realizada em 1995 na cidade de 

Porto Alegre conhecida como Portosol. Outra estratégia foi através do que ficou 

conhecido como “Banco do Povo” criados com recursos diretamente de Estados e 

Municípios.  

            Uma nova dinâmica surge no final da década de 90 com o 

aparecimento das primeiras legislações direcionadas ao setor com destaque para 

as leis que permitiam a criação das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (Oscip) e as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor. A lei 10.735 

de 2003 que dispõe sobre o direcionamento de depósitos à vista captados pelas 

instituições financeiras para operações de crédito destinadas à população de 

baixa renda e para microempreendedores e culminando na lei 11.110 de 2005 que 

criou o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). Além 

disso, surgem fortes iniciativas por parte do governo no sentido de promoção da 

bancarização da população excluída do sistema financeiro formal, com a conta 

corrente simplificada ou como fez o Banco do Brasil que criou uma estrutura 

específica através do Banco Popular para atender estas pessoas.  

A lei 11.110 de 2005 que implanta o PNMPO trata dentre outros 

itens, de quatro aspectos fundamentais para a instituição do programa de 

microcrédito no país. Sendo que a partir de dois deles é possível explicar ao 

menos em parte o estágio atual do microcrédito no país, os pontos da legislação 

são: 

 

• A definição do microcrédito produtivo orientado e o papel do agente de 

crédito; 

• A origem das duas principais fontes de recursos para o programa; 
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• Quais são as instituições de microcrédito produtivo orientado que podem 

operar recursos dentro do PNMPO; e  

• Os tipos de garantia permitidos. 

 

  Os parágrafos do primeiro artigo da lei 11.110 definem dois pontos 

importantes, o primeiro é o conceito de microcrédito produtivo orientado tratado 

como o crédito concedido a atividade produtiva de pequeno porte que utiliza 

metodologia baseada no relacionamento direto com o microempreendedor.14 No 

parágrafo terceiro refere-se as funções do agente de crédito, que é o indivíduo 

encarregado do relacionamento direto entre a instituição fornecedora do crédito e 

o microeempreendedor. O agente de crédito conjuntamente com o empreendedor 

fornecerá elementos para o planejamento do empreendimento, orientações de 

crédito e gestão, acompanhando o negócio ao longo de todo o período de vigência 

do empréstimo.15 

No que se refere às fontes de recursos utilizadas para o programa de 

microcrédito a lei aponta duas possibilidades, a primeira com origem no Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT) operado pelas instituições oficiais que são Banco 

do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social – BNDES. A segunda fonte é oriunda de uma fração (dois 

por cento) dos recursos de depósito à vista dos bancos comerciais. 16  

                                                 
14 - Lei 11.110 - Art.1 parágrafo 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. 
  
15 - Lei 11.110 - Art. 1º parágrafo 3: 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. 
16 A resolução nº 3.422 de 30/11/2006 em seu artigo primeiro determina que: “Os bancos múltiplos com 
carteira comercial, os bancos comerciais e a Caixa Econômica Federal devem manter aplicados em operações 
de microcrédito destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores, valor correspondente a, no 
mínimo, 2% (dois por cento) dos saldos dos depósitos à vista captados pela instituição.” 
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O terceiro ponto que destacamos da lei, está ligado aos meios que 

os recursos podem ser repassados e que basicamente podemos segregar de duas 

maneiras; a primeira diretamente quando a instituição financeira monta uma 

estrutura própria após a obtenção das autorizações pertinentes, esse processo é 

conhecido como dowscaling17. O segundo modo como os recursos podem ser 

operacionalizados pelas instituições financeiras tradicionais ocorre via repasse 

para instituições de microcrédito produtivo orientado.18 

  O quarto ponto que destacamos da legislação diz respeito ao tema 

da garantia. Quando a fonte de recursos utilizada tem origem no FAT às 

operações podem ter garantia do Fundo de Aval para a Geração de Emprego e 

Renda - Funproger19 cabendo destacar que esse ponto é poucas vezes 

mencionado na literatura acerca do microcrédito nacional. As operações de crédito 

realizadas dentro do PNMPO pelas instituições financeiras ou instituições de 

microfinanças (IMF) com os microempreendedores, podem ser efetuadas sem a 

apresentação de garantias reais por parte destes ou mesmo em esquemas 

alternativos definidos pelas instituições financeiras.20 

  Como destacamos inicialmente o principal “funding” do programa de 

microcrédito do Brasil, tem origem no depósito à vista dos bancos comerciais, 

além disso, os empréstimos podem ser realizados sem a apresentação de 

garantias reais ou mesmo formas alternativas como o mecanismo do aval 

                                                                                                                                                     
 
17 Descrito em Marulanda et al (2006) como o processo em que as instituições financeiras tradicionais passam 
a atuar com microfinanças. Na América Latina e Caribe esse movimento passa a ser mais significativo a partir 
da crise dos anos 90 quando as instituições buscam novas oportunidades para atuação. 
 
18 - Lei 11.110 - O artigo 1 parágrafo 6º elenca essas instituições: “ Para os efeitos desta Lei, são instituições 
de microcrédito produtivo orientado : I – as cooperativas singulares de crédito; II – as agências de fomento, de 
que trata a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001; III – as sociedades de crédito ao 
microempreendedor, de que trata a Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001; e IV – as Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, de que trata a lei 9.790, de 23 de março de 1999. 
 
19 - Lei 11.110 - Art.3º parágrafo 2º: As operações de crédito no âmbito do PNMPO poderão contar com a 
garantia do Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda – Funproger, instituído pela Lei nº 9.872, de 
23 de novembro de 1999, observadas as condições estabelecidas pelo Codefat. 
20 - Lei 11.110 - Art. 4º Fica permitida a realização de operações de crédito a pessoas físicas e jurídicas 
empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, no âmbito do PNMPO, sem a exigência de 
garantias reais, as quais podem ser substituídas por formas alternativas e adequadas de garantias, a serem 
definidas pelas instituições financeiras operadoras, observadas as condições estabelecidas em decreto do 
Poder Executivo. 
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solidário. Esse fato apresenta uma importante contradição no modo como as 

instituições financeiras sempre ofereceram crédito. O modelo historicamente 

utilizado é baseado na avaliação do cliente, bem como, no colateral fornecido por 

ele. 

  Na concessão do crédito tradicional os bancos baseiam sua análise 

em dois fundamentos; as garantias oferecidas e modelos internos de avaliação de 

risco individual do tipo “credit scoring”. Como descreve Securato et al (2002) 

inicialmente existe a captura de uma série de informações do cliente em uma ficha 

cadastral, onde constam dados como as obrigações que tenha assumido no 

passado e seu histórico de pagamentos, problemas com crédito anteriormente 

obtido, endereço, dentre outros itens. Com este conjunto de informações, o 

modelo de “credit scoring” pontua cada uma delas e atribui um índice ou nota que 

será utilizado para rejeitar ou aprovar o crédito solicitado, bem como, para definir o 

montante do empréstimo. Esse tipo de avaliação é contrário ao que vem sendo 

realizado em empréstimos no microcrédito que é baseado no relacionamento 

direto entre o agente de crédito e o microempreendedor, além do papel central 

desempenhado pelo grupo solidário como instrumento de garantia para obtenção 

dos recursos obtidos.  

Outro fato relevante relacionado ao tema é que o Brasil é signatário 

do Acordo da Basiléia, que determina a exigência de capital mínimo por parte dos 

bancos para cobertura de operações de crédito, ou seja, quanto pior for a 

avaliação do crédito e o tipo de garantia fornecido mais capital será exigido dos 

bancos. Nesta medida “os bancos são fortemente estimulados a conceder 

empréstimos sobre a base de garantias reais – e portanto a um público 

socialmente limitado” (Abramovay, 2004, p.27). 

  Com estes pontos levantados a respeito da lei do PNMPO - funding 

privado do programa e a questão das garantias - é possível detectar o problema 

da assimetria da informação nesta relação de crédito e um aspecto que é 

particular ao programa de microcrédito Brasileiro e está ligado à forma que os 

recursos são obtidos para serem repassados como microcrédito, ou seja, os 2% 

(dois por cento) do depósito a vista dos bancos comerciais. Essas questões fazem 
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com que um aperfeiçoamento do papel da garantia principalmente quando se trata 

de repasse de recursos entre o banco e a instituição de microfinanças (IMF) esteja 

presente no debate.  

 
3.3  Canais de Financiamento do Crédito de Pequeno Porte no Brasil 

 
  Neste tópico vamos tratar de alguns dos canais que o crédito de 

pequeno porte é distribuído no Brasil, estes podem ser segregados em dois 

grupos. O primeiro grupo tem como marca a informalidade, ou seja, é um 

ambiente não regulado e atinge o tomador de recursos de baixa renda dos meio 

urbano e rural, faz parte do que Abramovay (2004) definiu como ”finanças 

informais” que tem como característica a rede de relações estabelecida entre os 

indivíduos de uma mesma localidade. Mais do que puras operações financeiras ou 

comerciais existe uma estreita proximidade e confiança entre as pessoas 

envolvidas. Em muitos casos, essas relações são realizadas entre familiares ou 

amigos para suprir uma necessidade momentânea ou mesmo um problema 

inesperado.  Essas trocas se apresentam das mais distintas formas, como na 

figura do agiota ou a venda a fiado, dentre outros, como na obra organizada por 

Abramovay (2004) onde em um dos casos, são identificados até 21 tipos de 

serviços financeiros formais e informais utilizado pelo cidadão com poucos 

recursos financeiros.  

O segundo grupo representa o universo dos chamados canais 

formais ou regulados, neste caso o crédito é oferecido por instituições financeiras 

ou formas jurídicas autorizadas pela legislação do país, dentre elas podemos 

destacar obviamente os bancos comerciais – direta ou indiretamente através de 

departamentos ou empresas criadas especificamente para esse fim – as 

cooperativas de crédito, as sociedades de crédito ao microempreendedor e à 

empresa de pequeno porte (SCMEPP), as organizações não governamentais 

(ONG’s) e os Bancos Comunitários. Em função de sua destacada relevância, 

vamos nos deter em três tipos de organizações e que são ligadas a este segundo 

grupo, as cooperativas de crédito, as SCMEPP e as Oscip´s. 
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3.3.1 Sociedades Cooperativas de Crédito 
 

  A primeira organização que vamos tratar são as cooperativas. O 

cooperativismo é um dos mecanismos mais antigos para oferta de crédito para 

quem não consegue obter recursos em uma instituição financeira tradicional, como 

descreve Pinho (2004) a primeira sociedade de cooperativa surge em 1889 na 

região de Ouro Preto em Minas Gerais com a Sociedade Cooperativa Econômica 

dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. A primeira cooperativa de crédito no 

Brasil e que até hoje está em atividade foi formada em 1902, no município de 

Nova Petrópolis na região Serrana no Rio Grande do Sul. Ainda segundo Pinheiro 

(2007), o sistema cooperativista Brasileiro teve influência, desde sua formação de 

dois tipos de cooperativas surgidas na Europa – como tratadas no primeiro 

capítulo - e que levam o nome de seus fundadores.  As cooperativas do tipo 

Raiffeisen  

tipicamente rurais, tinham como principais características a 
responsabilidade ilimitada e solidária dos associados, a 
singularidade de votos dos sócios, independentemente do 
número de quotas-partes, a área de atuação restrita, a 
ausência de capital social e a não distribuição de sobras, 
excedentes ou dividendos (Pinheiro; 2007; p.25).  

 
O outro modelo muito utilizado no Brasil são as do tipo Luzzatti  

No Brasil, as cooperativas criadas com essa denominação, 
bastante populares nas décadas de 40 a 60, tinham como 
principais características a não-exigência de vínculo para a 
associação, exceto algum limite geográfico (bairro, 
município, etc.), quotas de capital de pequeno valor, 
concessão e crédito de pequeno valor sem garantias reais, 
não remuneração dos dirigentes e responsabilidade limitada 
ao valor do capital subscrito (Pinheiro; 2007; p.25).  
 

  A legislação do cooperativismo sofreu ao longo de sua história um 

constante aperfeiçoamento e aprimoramento, a lei 5.764 de dezembro de 1971 até 

hoje vigente define a Política Nacional de Cooperativismo, ou seja, estabelece as 

diretrizes básicas para o setor. Nela as cooperativas são definidas como 

sociedades de pessoas com natureza jurídica própria e constituídas para prestar 

serviços aos seus associados, as sociedades cooperativas podem se apresentar 

de três modos. O primeiro tipo são as chamadas cooperativas singulares e são 
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constituídas por pelo menos 20 (vinte) pessoas físicas e se caracterizam pela 

prestação de serviços diretamente aos seus associados. Outro tipo de 

organização é a das cooperativas centrais ou federações de cooperativas, 

também chamadas de segundo nível e são constituídas de no mínimo 03 (três) 

cooperativas singulares, tem como objetivo organizar em maior escala os 

interesses em comum, os serviços econômicos e assistenciais das suas filiadas 

integrando e orientando suas atividades. O terceiro tipo são as confederações de 

cooperativas, constituídas por ao menos 03 (três) federações de cooperativas ou 

cooperativas centrais e tem como objetivo a orientação e coordenação de suas 

filiadas que surgem quando a escala de atuação não consegue ser absorvido 

pelas cooperativas centrais e federações.  

  Duas características importantes da Política Nacional de 

Cooperativismo, diz respeito à mitigação do risco e a prestação de assistência 

técnica aos associados. A lei prevê a constituição de um fundo de reserva com ao 

menos 10% (dez por cento) das sobras líquidas do exercício para reparar 

eventuais perdas e para o desenvolvimento de suas atividades. Além deste fundo 

de reserva outros 5% (cinco por cento) das sobras líquidas devem ser constituídos 

para a prestação de assistência aos associados e familiares, seja ela na forma de 

assessoria técnica, educacional ou até social. 

  Este arcabouço legal a respeito do sistema cooperativista produziu 

uma legislação específica para o cooperativismo de crédito através da lei 

complementar nº 130 de 17 de abril de 2009 que dispõe a respeito do Sistema 

Nacional de Crédito Cooperativo, fazendo com que as cooperativas de crédito 

acompanhem a legislação do sistema financeiro nacional e das sociedades 

cooperativas. Entre as atividades das cooperativas de crédito para seus 

associados estão à prestação de serviços financeiros para assegurar o acesso 

aos instrumentos do mercado financeiro, a captação de recursos, concessão de 

créditos e garantias.  

O acompanhamento da evolução da legislação do cooperativismo no 

Brasil aponta historicamente para um sistema bem regulamentado e que privilegia 

a formação de associações com um caráter setorial. Além disso, o próprio Banco 
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Central do Brasil vem expedindo e aperfeiçoando as normas na direção da 

prevenção e controles de exposição ao risco bem rígido, o que transforma as 

cooperativas em entidades equiparadas às instituições financeiras do ponto de 

vista da supervisão bancária. Essa diretriz adotada produziu ao longo do tempo 

dentro do sistema, uma cultura positiva da sustentabilidade financeira e um padrão 

de conduta bem definidos das cooperativas, porém esse fato acabou limitando sua 

atuação como um instrumento de inclusão social junto aos setores mais pobres da 

população como destaca Abramovay (2004):  

O caráter estritamente profissional das cooperativas de 
crédito mútuo reforçava suas chances de sustentabilidade 
econômica, mas limitava fortemente seu alcance social e sua 
contribuição ao fortalecimento do empreendedorismo (...) seu 
âmbito de atuação era, por definição, setorial e não territorial. 
Voltavam-se muito mais para o consumo do que para o 
financiamento da produção (ABRAMOVAY, 2004; p.152). 
 

  A legislação das cooperativas privilegiava a formação da entidade 

em função da proximidade de classe e setor econômico, como um mecanismo de 

diminuição do problema da assimetria da informação. A resolução 3.859 de 27 de 

maio de 2010 altera e consolida a regulamentação a respeito especificamente das 

cooperativas de crédito, além de incorporar os avanços de normativos passados 

continua a avançar com a preocupação do órgão regulador com as boas práticas 

de governança e rígidos controles de suas operações e exposição ao risco além 

de ampliar o campo de atuação das associações. Atualmente são observados até 

06 (seis) critérios para admissão de uma pessoa física em uma cooperativa 

singular de crédito, que engloba desde pessoas de um mesmo setor de atividade 

econômica até a questão do espaço geográfico e a livre admissão dos 

associados.21 

                                                 
21 Resolução nº 3.859 – Art. 12 – Parágrafo Primeiro: As condições de admissão de pessoas físicas devem ser 
definidas de acordo com os seguintes critérios: 
I – empregados, servidores e pessoas físicas prestadoras de serviço em caráter não eventual, de uma ou mais 
pessoas jurídicas, públicas ou privadas, definidas no estatuto, cujas atividades sejam afins, complementares ou 
correlatas, ou pertencentes a um mesmo conglomerado econômico; 
II – profissionais e trabalhadores dedicados a uma ou mais profissões e atividades, definidas no estatuto, cujos 
objetos sejam afins, complementares ou correlatos; 
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  Outro aspecto relevante da resolução nº 3.859 de 2010 e também do 

ponto de vista de mecanismos de garantia é a importância do papel do Fundo 

Garantidor para o sistema. Dentre outras medidas, a cooperativa singular de 

crédito deve indicar em sua constituição a participação em um fundo garantidor e 

a cooperativa central de crédito ou uma confederação de crédito deve prever a 

constituição de fundo garantidor. 

  Na tabela 3.6 temos a quantidade de cooperativas de crédito por tipo 

de cooperativa e por ramo de atividade. Os dados têm como base 31/12/2010 a 

maior é a de empregados representando 36,64%. A soma das três de livre 

admissão atinge 232 cooperativas perfazendo 16,93% do total o que ultrapassa a 

de atividade profissional que individualmente a coloca na terceira posição em 

quantidades de cooperativa por ramo de atividade.  

 

 
                                                                                                                                                     
III – pessoas que desenvolvam, na área de atuação da cooperativa, de forma efetiva e predominante, 
atividades agrícolas, pecuárias ou extrativistas, ou se dediquem a operações de captura e transformação do 
pescado; 
IV – pequenos empresários, microempresários ou microempreendedores, responsáveis por negócios de 
natureza industrial, comercial ou de prestação de serviços, incluídas as atividades da área rural obajeto do 
inciso III, cuja receita bruta anual, por ocasião da associação, seja igual ou inferior ao limite máximo 
estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores; 
V – empresários participantes de empresas vinculadas direta ou indiretamente a sindicatos patronais ou a 
associações patronais, de qualquer nível, em funcionamento, no mínimo, há três anos, quando da constituição 
da cooperativa; e  
VI – livre admissão de associados. 
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A tabela 3.7 abaixo mostra a evolução das operações de crédito por 

segmento de instituição bancária, neste caso nosso interesse é mostrar o 

comportamento das cooperativas de crédito no período de 2005 até 2009, mesmo 

tendo uma participação pequena em relação ao total geral (2,57%) esse tipo de 

cooperativa concedeu crédito em um valor de aproximadamente R$ 23 bilhões de 

reais no final do ano de 2009, esse montante engloba todos os tipos e ramos de 

atividade com que as cooperativas atuam e não apenas os de recursos oriundos 

do PNMPO, porém, seja pela quantidade de unidades existentes (1.370 em 

Dez/2010) ou mesmo em valor de recursos liberado, transforma as cooperativas 

de crédito dentro dos canais não convencionais de oferta de crédito, em uma 

importante alternativa aos bancos comerciais tradicionais.  

Este papel cada vez mais relevante que as cooperativas de crédito 

tende a desempenhar em função de sua evolução normativa e de seu alcance 

social é destacado por Abramovay (2004): 

O cooperativismo de crédito brasileiro atingiu 
maturidade gerencial exemplar. Sua principal tarefa 
hoje é colocar este patrimônio administrativo a serviço 
do fortalecimento do tecido econômico das regiões 
em que atua e da luta contra a pobreza 
(ABRAMOVAY, 2004, p.156). 

 

 

 

 
3.3.2 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – (OSCIP) 

 

  Uma das primeiras iniciativas do ponto de vista de instrumentos 

legais surgidos no final dos anos 90 para dinamizar e aprimorar as políticas de 
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microcrédito ocorre com a publicação da lei 9.790 de 23 de Março de 1999 e o 

decreto nº 3.100 de 30 de Julho de 1999 que trata da constituição e objetivos das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), conforme 

comenta Bittencourt (2001) juntamente com a legislação das Sociedades de 

Crédito ao Microempreendedor (SCM)22 essas regulamentações foram criadas e 

promulgadas, como fruto da pressão exercida pelas organizações sociais que 

atuaram no setor e objetivavam uma melhor estrutura para atuar com o 

microcrédito. As OSCIP´s são organizações sociais constituídas como pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos e que não distribuem entre seus 

sócios, conselheiros, diretores empregados ou doadores os excedentes de 

resultado oriundo do exercício de sua atividade seja na forma de dividendos, 

bonificação entre outras formas.  

  Dentre uma série de restrições da lei para a constituição de uma 

OSCIP existe uma que destacamos que é o fato de não permitir o vínculo com o 

sistema financeiro nacional nos moldes do artigo 192 da Constituição Federal. Já 

entre os possíveis objetivos de atuação para que uma instituição seja enquadrada 

como OSCIP estão dois pontos importantes, um está ligado à promoção do 

desenvolvimento econômico e social e outro a modelos ou sistemas alternativos 

de produção.23 O Ministério da Justiça tem um papel relevante para as OSCIP, 

pois, toda a documentação de constituição é encaminhada para o ministério, que 

após análise autoriza ou não o funcionamento da instituição, bem como recebe as 

prestações de contas das instituições. 

  Outro ponto relevante é a possibilidade do chamado “Termo de 

Parceria” entre uma entidade pública e a OSCIP para o fomento e a execução de 

atividades de interesse público. A lei 9.790 não faz qualquer menção a 

                                                 
22 - A resolução nº 3.567 de 29/05/2008 mudou sua denominação para Sociedade de Crédito ao 
Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte (SCMEPP) 
23 - Lei nº 9.790 – Art. 3º A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da 
universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será conferida às 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das 
seguintes finalidades:  
VIII – promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de 
produção, comércio, emprego e crédito. 
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instrumentos de garantia, limites de risco ou outras medidas quando o objetivo da 

OSCIP for o fomento do acesso ao crédito de pequeno porte. No Ministério da 

Justiça existem hoje 5.601 entidades qualificadas como Oscip que estão divididas 

em 22 finalidades identificadas (educacional, ambiental, assistencial, saúde, 

dentre outros) além de um grupo que não consta a finalidade da instituição. Deste 

total 279 entidades estão qualificadas com finalidade creditícia e estão distribuídas 

em 25 estados e o distrito federal (Gráfico 3.1) sendo que o maior número de 

registros encontra-se em São Paulo com 16,49% (46 entidades), Paraná 11,83% 

(33 entidades) e Santa Catarina 10,39% (29 entidades).  

Gráfico 3.1
Quantidade de Oscip Creditícia por Estado

Brasil - Janeiro 2011
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  Fonte: Ministério da Justiça - 2011   

 

Uma experiência representativa de OSCIP e que utiliza a 

metodologia do aval solidário é a realizado pela Rede CEAPE (Centro de Apoio 

aos Pequenos Empreendimentos Ana Terra), que é composta por um grupo de 

entidades que são autônomas e estão distribuídas pelo país. A história do Centro 

de Apoio aos Pequenos Empreendimentos Ana Terra – CEAPE como descrito em 

Barone et al (2002) surgiu em 1987 no Rio Grande do Sul como uma ONG 
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(Organização Não Governamental) com apoio do BID – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento em parceria técnica com a ONG Acción International que atendia 

fundamentalmente mulheres da periferia de Porto Alegre.  

A experiência CEAPE posteriormente foi sendo ampliada 

principalmente para a região Nordeste, além de também começar a realizar 

empréstimos para os homens, o aumento do número de unidades acabou 

proporcionando a criação em 1990 da FENAPE – Federação Nacional de Apoio 

aos Pequenos Empreendimentos que hoje é conhecido como CEAPE Nacional. A 

partir da lei 9.790 essas entidades foram transformadas em OSCIP´s a de maior 

destaque é a CEAPE-MA do Maranhão que possuía em Dezembro de 2009, 

20.342 clientes ativos com um total de R$ 9.694.029,99 de créditos liberados no 

ano entre créditos novos e os renovados, a taxa de inadimplência estava em 

5,57% e o valor médio dos créditos era de R$ 2.101,70, possuía 47 unidades de 

atendimento espalhadas em 52 cidades atendidas por 79 agentes de crédito. Os 

empréstimos podem ser realizados de duas formas, através de metodologia 

individual (menor parcela com aproximadamente 10,7%) e solidária representando 

89,3% da carteira ativa da instituição.  

 
3.3.3 Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de 

Pequeno Porte (SCMEPP) 
 
  Outro tipo de organização societária que teve seus primeiros 

normativos expedidos em 1999 para atuar dentro de programas de microcrédito 

são as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCM) que foi transformada 

pela resolução nº 3.567 de 29 de maio de 2008 em Sociedades de Crédito ao 

Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte (SCMEPP). A lei que dispõe 

a respeito destas entidades é a de nº 10.194 de 14 de fevereiro de 2001 e que 

define como objetivo da SCM a concessão de financiamento a pessoa física e ao 

microempreendedor de pequeno porte e essas são equiparadas a instituições 

financeiras. A resolução 3.567 determina que estas organizações só iniciem suas 

operações após obter autorização do Banco Central do Brasil para o 
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funcionamento e que a autoridade monetária exercerá a fiscalização sob as 

instituições. 

  Um ponto da legislação que merece destaque é a permissão para 

que uma Oscip com objetivo de crédito seja controladora de uma SCMEPP24, 

existe também uma preocupação com controles e limites de risco. Cada sociedade 

deve possuir no mínimo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de patrimônio líquido 

e a exposição por cliente nas diversas formas de serviços e garantias não pode 

exceder a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido ajustado. Dentre o campo de 

atuação das SCMEPP está a concessão de financiamentos e garantias às 

microempresas, aplicação de caixa no mercado financeiro, captação de repasse e 

empréstimos de instituições financeiras nacionais e estrangeiras, fundos oficiais e 

de depósito interfinanceiro oriunda de operações para microfinanças (DIM). O 

depósito interfinanceiro vinculado a operações de microfinanças (DIM) são os 

recursos repassados entre as instituições financeiras e que são computados para 

o cumprimento da exigência dos 2% (dois por cento) do depósito à vista 

destinados a concessão do crédito dentro do PNMPO. Dentre as restrições ligadas 

as SCMEPP estão a captação de recursos junto ao público, emissão de títulos e 

valores mobiliários, concessão de empréstimos para consumo e participação 

societária em instituições financeiras.  

 
3.4  Estágio Atual do Microcrédito Produtivo no Bra sil 

 
A tabela 3.8 mostra que a evolução do microcrédito no Brasil com 

base nos recursos do PNMPO tem sido favorável, o saldo de carteira - dividido 

entre consumo e microempreendedor - saiu de um montante de $ 98 milhões e 

duzentos mil reais em Janeiro de 2004 e encontra-se em $ 2 bilhões e trezentos 

mil reais em Outubro de 2010. A quantidade de contratos também cresceu no 

mesmo período com o pequeno recuo nos últimos meses, saindo de 171.751 para 

909.820 respectivamente. Outro indicador que apresenta um sinal positivo é o 

valor médio por contrato que apresentou uma variação de 138,13% por cento, 

                                                 
24 Como comenta Soares: “Espera-se dessa forma, criar as condições para que a Oscip controladora continue 
atuando nas camadas mais carentes, enquanto sua SCM controlada busca nichos de microcrédito com maior 
rentabilidade, democratizando o lucro da empresa comercial.” (SOARES; 2007; p.125) 
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saindo de R$ 333,79 (trezentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos) e 

chegando em R$ 794,86 (setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis 

centavos). 

 

 

 

O gráfico 3.2 apresenta a evolução mensal do saldo da carteira em 

reais, segregado entre o que foi direcionado para consumo (linha azul) e para o 

microempreendedor (linha verde). Essa informação é de extrema importância para 

entendermos o programa de microcrédito do país. Os recursos direcionados para 

o consumo desde o início da mostra são superiores aos encaminhados para o 

microempreendedor, como também está retratada no gráfico 3.3, no início do 

período esta relação estava dividida entre 95,40% para o consumo e apenas 

4,60% para o microempreendedor. A distribuição tem melhorado, porém, está 
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muito longe dos objetivos da legislação que é principalmente atender as 

necessidades financeiras de atividades produtivas de pequeno porte. Em Outubro 

de 2010 a parcela para o consumo caiu para 61% e para o microempreendedor 

evolui ficando em 39% do total do saldo da carteira no mês.   

Gráfico 3.2 
Evolução do Saldo da Carteira do PNMPO

Recursos Direcionados - Brasil
JAN 2004-OUT 2010

(R$ mil)
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Gráfico 3.3
Distribuição do Saldo da Carteira
Recursos Direcionados - Brasil

JAN 2004 - OUT 2010
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Esta particularidade do programa (predomínio do crédito ao 

consumo, em detrimento ao crédito para o investimento do microempreendedor) 

foi destacada também no recente relatório produzido pelo Banco Central intitulado 

de “Relatório de Inclusão Financeira (RIF)– Volume 01 de 2010”. Segundo este 

relatório e com informações de junho de 2010 o volume de recursos disponíveis 

para aplicação estava em R$ 3,5 bilhões este total estava dividido em R$ 2,2 

bilhões aplicados e R$ 1,3 bilhão como depósito compulsório junto ao Banco 

Central do Brasil sem nenhuma remuneração. Porém, o desmembramento dos 

recursos aplicados aponta uma questão importante, pois, R$ 1,4 bilhão estava 

aplicado em operações de crédito destinadas ao consumo e R$ 810 milhões em 

investimentos. Esse quadro da distribuição dos valores é muito revelador do 

PNMPO, pois, as instituições financeiras preferem deixar sem remuneração 37% 

dos recursos que deveriam ser direcionados ao microcrédito. Observamos ainda 

que 40% desses créditos de pequeno porte são concedidos à finalidade de 
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consumo, ou seja, apenas 23% do total de exigibilidade foram destinados ao 

microempreendedor conforme gráfico 3.4 abaixo. 

Gráfico 3.4 
Valor Total das Exigibilidades do Microcrédito  

Distribuição por Direcionamento
Brasil - Junho 2010

40%

23%

37%

Consumo Microempreendedor Compulsório

 
Fonte: Banco Central do Brasil 

Uma apresentação ainda que sucinta do estágio atual do 

microcrédito no Brasil, não poderia deixar de mencionar mesmo que brevemente, 

a instituição mais representativa no país e que opera no setor de microcrédito, 

trata-se do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é uma instituição financeira 

com mais de 90% de seu capital controlado pelo governo federal, o banco possui 

a maior carteira de microcrédito do país com o programa chamado “Crediamigo” 

(somente em 2010 o programa desembolsou aproximadamente R$ 2 milhões de 

reais), o banco concede crédito utilizando a metodologia do aval solidário.  

Em 1997 o Banco do Nordeste realizou um projeto-piloto com 05 

(cinco) unidades do programa “Crediamigo” e a criação do produto “Giro 

Solidário”. No ano seguinte 1998 o “Crediamigo” foi lançado oficialmente pela 

instituição, posteriormente para dinamizar e impulsionar o microcrédito dentro do 

grupo o Banco do Nordeste realizou uma parceria em novembro de 2003 com o 

Instituto Nordeste Cidadania que hoje é uma Oscip fundada alguns anos antes 
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pelos próprios funcionários do Banco do Nordeste. A Oscip é a responsável pela 

execução do programa previamente aprovado pelo banco, ou seja, o Instituto 

cuida dos serviços prestados, a gestão de pessoas diretamente envolvidas, a 

capacitação dos clientes para o sucesso de seu empreendimento, dentre outras 

atividades ligadas ao desenvolvimento do “Crediamigo”. O Banco do Nordeste 

monitora diretamente a Oscip cuidando para que todos os termos da parceria 

sejam cumpridos, além da fiscalização e sugestões na gestão do programa, o 

banco realiza a aprovação dos pedidos de crédito e libera os recursos solicitados. 

Para ampliar a região de atuação, o Banco do Nordeste realizou com termos 

similares ao do que é feito com o Instituto Nordeste Cidadania, uma nova parceria 

em 2009 com a Oscip VivaCred do Rio de Janeiro para implantar o “Crediamigo” 

em comunidades da capital fluminense e no município de Macaé. 

Com base no relatório de 2009 do programa “Crediamigo” podemos 

obter algumas informações importantes que definem o perfil do usuário do 

microcrédito no Banco do Nordeste. Na tabela 3.9 temos os anos de estudo dos 

clientes a maioria está concentrada no intervalo entre 09 (nove) e 11(onze) anos 

com 34% das pessoas.  

      

 

 

A tabela 3.10 mostra a segmentação por faixa etária dos clientes do 

Crediamigo predomina o perfil entre 35 e 50 anos de idade com 41%. A grande 

maioria dos casos (93%) é de microempreendedores que tem suas atividades 

ligadas ao comércio conforme gráfico 3.5. Outro dado importante do programa é 

que as mulheres são as que mais recebem crédito com 65% do total, que é uma 

característica marcante de programas de microcrédito. 
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  Finalmente o gráfico 3.5 reflete o predomínio absoluto do comércio 

(93%) como setor de atividade dos clientes do programa Crediamigo. 

 

Gráfico 3.5 - Destino do crédito por Setor de Ativi dade 
  Programa Crediamigo - DEZ / 2009

1% 6%

93%

Indústria Serviços Comércio

 
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) 

 

Com as informações discutidas ao longo do capítulo, podemos 

identificar três pontos que marcam o programa de microcrédito Brasileiro. O 

primeiro é o alto valor do depósito compulsório que não é emprestado pelos 
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bancos comerciais e que fica depositado junto ao Banco Central sem nenhuma 

remuneração. O segundo ponto é que do total de recursos exigível do programa 

que é emprestado, a maior parte é direcionado para o financiamento do consumo. 

Por fim, existe uma concentração do programa de microcrédito no país, pois, o 

Crediamigo do Banco do Nordeste tem a maior carteira de microcrédito.  
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CONCLUSÃO 
 

 
  O objetivo principal do estudo foi realizar uma discussão sobre o 

crédito de pequeno porte e analisar os instrumentos de garantias utilizados nas 

experiências de outros países, visando elencar possíveis contribuições aos 

mecanismos de garantia existentes no Brasil e que poderiam contribuir para o 

aperfeiçoamento do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 

(PNMPO). O aval solidário desempenha um papel importante no microcrédio, 

porém, a principal fonte de recursos do programa no país vem da parcela dos 

depósitos à vista dos bancos comerciais, que em geral realiza a concessão destes 

recursos tendo como base uma garantia real.   

  O problema do racionamento do crédito, sobretudo do crédito de 

pequeno porte, fundamenta-se conforme abordam Stiglitz & Weiss (1981) no 

problema da assimetria da informação, já que na concessão do crédito a 

instituição financeira não possui todas as informações relevantes para avaliar 

corretamente as intenções de re-pagamento do crédito por parte do credor, esse 

fato leva aos problemas da seleção adversa e do risco moral. Para mitigar essas 

questões a instituição financeira solicita do demandante do crédito algum tipo de 

garantia real, entretanto, a parte mais pobre da população não consegue fornecer 

essa garantia ou esta é insuficiente.  

  O microcrédito surge como uma forma de solucionar esse problema 

da garantia utilizando para isso, o mecanismo do aval solidário onde um grupo de 

pessoas reunidas garante o pagamento de um eventual inadimplemento de algum 

dos membros do grupo, além disso, o papel do agente de crédito é fundamental 

neste processo auxiliando o grupo com sugestões para o desenvolvimento do 

negócio de cada integrante, no recolhimento dos pagamentos periódicos, entre 

outros pontos.  A formação e consolidação do grupo fundamentam-se na questão 

das redes sociais e no capital social e os laços de confiança que se formam 

quando da participação do indivíduo em um grupo, conforme tratado por Bourdieu 

(1998) dentre outros autores. A utilização do grupo solidário no microcrédito para 

mitigar essas falhas de informação foi destacada em Stiglitz (1990) já que as 
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instituições financeiras não possuem instrumentos para uma avaliação correta dos 

riscos envolvidos em função dos custos elevados para realizá-la. Portanto, o 

monitoramento pelos pares realizado pelo grupo é destacado como uma solução 

relevante surgido do microcrédito. 

  No primeiro capítulo foi tratado também da segregação que em geral 

é realizada na literatura dos tipos de garantias existentes. Basicamente são 

separados como sistemas do tipo mutualista que geralmente possui uma formação 

híbrida com a participação privada e pública através da integralização de recursos 

para sua constituição.  Outro sistema comumente existente são os do tipo públicos 

que em geral são constituídos com parte do orçamento público. 

  Esse tratamento preliminar é importante, pois, permite compreender 

melhor o papel que as garantias vêm tomando, sobretudo recentemente na 

América Latina como abordou Llisterri (2006) e como observado nos casos 

analisados no segundo capítulo principalmente da Colômbia, Equador e Chile 

onde políticas governamentais de médio e longo prazo têm sido elaboradas 

visando o combate a pobreza e a inclusão financeira da população mais carente. 

Essa diretriz tem levado a uma tentativa de fortalecimento das microfinanças e 

medidas para revigorar ou mesmo implantar sistemas nacionais de garantia, em 

muitas vezes esses sistemas são constituídos com recursos públicos ou mesmo 

para fortalecer as ações de sistemas mutualistas regionais. Alguns dos sistemas 

de garantias já realizam a cobertura para operações de microcrédito, como é o 

caso do fundo FOGAPE no Chile que é administrado pelo banco público 

BancoEstado e que através do BEME possui o maior programa de microcrédito do 

país. 

  Neste estudo foi possível observar que no Brasil, o microcrédito tem 

uma característica fortemente urbana como aponta Monzoni (2006). A legislação 

tem apresentado uma evolução expressiva nos últimos anos inclusive no que diz 

respeito às instituições de microfinanças, sobretudo as que tratam das 

cooperativas de crédito, porém, como foi destacada no terceiro capítulo uma 

parcela significativa dos recursos que deveriam ser direcionados para programas 

de microcrédito pelas instituições financeiras é depositado junto ao Banco Central 
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do Brasil como depósito compulsório sem nenhuma remuneração, uma das razões 

apontada na literatura dos entraves relacionados a programas de microcrédito, 

refere-se à questão da insuficiência das garantias fornecidas na concessão de 

crédito de pequeno porte.  

           O Brasil possui alguns instrumentos de garantia como o Funproger e 

Fundo de Aval que tem um alcance específico, portanto, realizar um debate a 

respeito de um sistema nacional de garantias como o que têm sido feito e 

implantado recentemente em outros países parece ser de extrema importância 

para o desenvolvimento do crédito de pequeno porte no país principalmente para 

aqueles recursos vinculados ao programa nacional de microcrédito. 

           Com esta pesquisa apuramos que medidas concretas foram 

iniciadas no país através da Lei nº 12.087 de 11 de novembro de 2009, que 

autoriza a participação da União em fundos garantidores de risco de créditos para 

micro, pequenas e médias empresas e para produtores rurais e suas cooperativas, 

nesta medida a continuidade do debate aqui proposto aliado a estas ações podem 

contribuir para o estudo da criação de um sistema nacional de garantias integrado, 

o que provavelmente beneficiaria o programa nacional de microcrédito produtivo 

orientado. 
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ANEXO A – Lei nº 12.087 de 11 de Novembro de 2009 – Participação da União em 
Fundos Garantidores de Risco de Crédito 
 
Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, no exercício de 2009, com o objetivo de fomentar as exportações do País, e sobre a 
participação da União em fundos garantidores de risco de crédito para micro, pequenas e médias 
empresas e para produtores rurais e suas cooperativas; e altera as Leis nos 11.491, de 20 de junho 
de 2007, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.001, de 13 de março de 1990. 
 

LEI Nº 12.087, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009.  

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o 
montante de R$ 1.950.000.000,00 (um bilhão e novecentos e cinquenta milhões de reais), 
com o objetivo de fomentar as exportações do País, de acordo com os critérios, prazos e 
condições previstos nesta Lei.  

Parágrafo único.  O montante referido no caput será entregue aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios até o 10o (décimo) dia útil após a data de publicação da Medida 
Provisória no 464, de 9 de junho de 2009.  

Art. 2o  As parcelas pertencentes a cada Estado, incluídas as parcelas de seus 
Municípios, e ao Distrito Federal serão proporcionais aos coeficientes individuais de 
participação discriminados no Anexo desta Lei.  

Art. 3o  Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, a União entregará 
diretamente ao próprio Estado 75% (setenta e cinco por cento) e, aos seus Municípios 25% 
(vinte e cinco por cento).  

Parágrafo único.  O rateio entre os Municípios das parcelas de que trata o parágrafo 
único do art. 1o obedecerá aos coeficientes individuais de participação na distribuição da 
parcela do ICMS de seus respectivos Estados, aplicados no exercício de 2009.  

Art. 4o  Para a entrega dos recursos à unidade federada, a ser realizada por uma das 
formas previstas no art. 5o, serão obrigatoriamente deduzidos, até o montante total apurado 
no respectivo período, os valores das dívidas vencidas e não pagas da unidade federada, na 
seguinte ordem:  

I - primeiro as contraídas com a União, depois as contraídas com garantia da União, 
inclusive dívida externa; somente após, as contraídas com entidades da administração 
indireta federal;  

II - primeiro as da administração direta, depois as da administração indireta da 
unidade federada.  
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Parágrafo único.  Respeitada a ordem prevista nos incisos I e II do caput, ato do 
Poder Executivo Federal poderá autorizar:  

I - a quitação de parcelas vincendas, mediante acordo com o respectivo ente federado; 
e  

II - quanto às dívidas com entidades da administração federal indireta, a suspensão 
temporária da dedução, quando não estiverem disponíveis, no prazo devido, as necessárias 
informações.  

Art. 5o  Os recursos a serem entregues à unidade federada, equivalentes ao montante 
das dívidas apurado na forma do art. 4o, serão satisfeitos pela União das seguintes formas:  

I - entrega de Certificados Financeiros do Tesouro Nacional, de série especial, 
inalienáveis, com vencimento não inferior a 10 (dez) anos, remunerados por taxa igual ao 
custo médio das dívidas da respectiva unidade federada com o Tesouro Nacional, com 
poder liberatório para pagamento das referidas dívidas; ou  

II - correspondente compensação.  

Parágrafo único.  Os recursos a serem entregues mensalmente à unidade federada 
equivalentes à diferença positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da dívida apurada 
nos termos do art. 4o e liquidada na forma do inciso II deste artigo serão satisfeitos por 
meio de crédito, em moeda corrente, à conta bancária do beneficiário.  

Art. 6o  O Ministério da Fazenda definirá, em até 30 (trinta) dias a contar da 
publicação da Medida Provisória nº 464, de 9 de junho de 2009, as regras da prestação de 
informação pelos Estados e pelo Distrito Federal sobre a efetiva manutenção e 
aproveitamento de créditos pelos exportadores a que se refere a alínea a do inciso X do § 2o 
do art. 155 da Constituição Federal.  

Art. 7o  Fica a União autorizada a participar, no limite global de até R$ 
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), de fundos que, atendidos os requisitos fixados 
nesta Lei, tenham por finalidade, alternativa ou cumulativamente:  

I - garantir diretamente o risco em operações de crédito para:  

a) microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte;  

b) empresas de médio porte, nos limites definidos no estatuto do fundo; e  

c) autônomos, na aquisição de bens de capital, nos termos definidos no estatuto do 
fundo; e  

II - garantir indiretamente, nos termos do estatuto do fundo, o risco das operações de 
que trata o inciso I, inclusive mediante:  
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a) garantia de operações cobertas por fundos ou sociedades de garantia de crédito; e  

b) aquisição de cotas de outros fundos garantidores ou de fundos de investimento em 
direitos creditórios, desde que direcionados às entidades de que trata o inciso I deste artigo.  

III  - garantir diretamente o risco em operações de crédito educativo, no âmbito de 
programas ou instituições oficiais, na forma prevista nos estatutos dos respectivos fundos. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 501, de 2010) 

III - garantir diretamente o risco em operações de crédito educativo, no âmbito de 
programas ou instituições oficiais, na forma prevista nos estatutos dos respectivos fundos. 
(Incluído pela Lei nº 12.385, de 2011) 

§ 1o  A integralização de cotas pela União será autorizada por decreto e poderá ser 
realizada a critério do Ministro de Estado da Fazenda:  

I - em moeda corrente;  

II - em títulos públicos;  

III - por meio de ações de sociedades em que tenha participação minoritária; ou  

IV - por meio de ações de sociedades de economia mista federais excedentes ao 
necessário para manutenção de seu controle acionário.  

§ 2o  A representação da União na assembleia de cotistas dar-se-á na forma do inciso 
V do art. 10 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.  

§ 3o  Os fundos não contarão com qualquer tipo de garantia ou aval por parte do 
poder público e responderão por suas obrigações até o limite dos bens e direitos integrantes 
de seu patrimônio.  

§ 4o  Os estatutos dos fundos deverão prever tratamento diferenciado, por ocasião da 
definição da comissão pecuniária de que trata o inciso I do § 3o do art. 9o, aos agentes 
financeiros que requererem garantia para operações de crédito firmadas com pessoas com 
deficiência que sejam microempreendedoras individuais.  

§ 5o  Os fundos garantidores já constituídos terão o prazo de 1 (um) ano para 
adaptarem seus estatutos ao disposto nesta Lei.  

Art. 8o  Fica a União autorizada a participar, no limite global de até R$ 
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), de fundos que, atendidos os requisitos fixados nesta 
Lei e em regulamento, tenham por finalidade garantir o risco de crédito de operações de 
financiamento de investimento realizadas com produtores rurais e suas cooperativas.  
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§ 1o  A integralização de cotas pela União será autorizada por decreto e poderá ser 
realizada, a critério do Ministro de Estado da Fazenda:  

I - em moeda corrente;  

II - em títulos públicos;  

III - por meio de ações de sociedades em que tenha participação minoritária; ou   

IV - por meio de ações de sociedades de economia mista federais excedentes ao 
necessário para manutenção de seu controle acionário.  

§ 2o  A representação da União na assembleia de cotistas dar-se-á na forma do inciso 
V do art. 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.  

§ 3o  Os fundos de que trata o caput:  

I - não poderão contar com qualquer tipo de garantia ou aval por parte do poder 
público e responderão por suas obrigações até o limite dos bens e direitos integrantes de seu 
patrimônio;  

II - deverão conter previsão para a participação de cotistas, sejam eles pessoas físicas 
ou jurídicas.  

§ 4o  Os fundos de que trata o caput somente garantirão até R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais) por beneficiário, em uma ou mais operações de crédito rural de 
investimento.  

Art. 9o  Os fundos mencionados nos arts. 7o e 8o poderão ser criados, administrados, 
geridos e representados judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada, 
direta ou indiretamente, pela União, com observância das normas a que se refere o inciso 
XXII do art. 4o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.  

§ 1o  Os fundos a que se refere o caput terão natureza privada e patrimônio próprio 
separado do patrimônio dos cotistas e da instituição administradora e serão sujeitos a 
direitos e obrigações próprios.  

§ 2o  O patrimônio dos fundos será formado:  

I - pela integralização de cotas;  

II - pelas comissões de que trata o § 3o deste artigo;  

III - pelo resultado das aplicações financeiras dos seus recursos;  
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IV - pela recuperação de crédito de operações honradas com recursos por ele 
providos; e 

V - por outras fontes definidas em estatuto.  

§ 3o  Os fundos deverão receber comissão pecuniária com a finalidade de remunerar o 
risco assumido:  

I - do agente financeiro concedente do crédito, que poderá exigi-la do tomador, a cada 
operação garantida diretamente; e  

II - do fundo ou sociedade de garantia de crédito, no caso da garantia indireta de que 
trata a alínea a do inciso II do art. 7o.   

§ 4o  Os estatutos dos fundos deverão prever:  

I - as operações passíveis de garantia pelo fundo;  

II - as garantias mínimas que serão exigidas para operações às quais dará cobertura;  

III - a competência para a instituição administradora do fundo deliberar sobre a gestão 
e a alienação dos bens e direitos do fundo, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e 
liquidez;  

IV - a remuneração da instituição administradora do fundo;  

V - os limites máximos de garantia prestada pelo fundo, que, na hipótese de limites 
definidos por operação de crédito, não poderão exceder a 80% (oitenta por cento) do valor 
de cada operação garantida; e  

VI - os limites máximos de cobertura de inadimplência, por agente financeiro, que 
poderão ser segregados:  

a) no caso de microempresas individuais, microempresas, empresas de pequeno e 
médio porte e autônomos de que trata o art. 7o, por conjuntos de diferentes modalidades de 
aplicação, por portes de empresa e por períodos;  

b) no caso de produtores rurais e suas cooperativas, de que trata o art. 8o, por conjunto 
de diferentes finalidades de aplicação de crédito de investimento, por faixas de valor 
contratado e por prazo da operação.  

§ 5o  Os fundos não poderão pagar rendimentos a seus cotistas, assegurando a 
qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, fazendo-se a 
liquidação com base na situação patrimonial dos fundos, sendo vedado o resgate de cotas 
em valor superior ao montante de recursos financeiros disponíveis ainda não vinculados às 
garantias já contratadas, nos termos do estatuto.  
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§ 6o  Os agentes financeiros que optarem por aderir à cobertura dos fundos deverão 
integralizar cotas, na forma definida pelo estatuto.  

§ 7o  Os fundos referidos nos arts. 7o e 8o terão direitos e obrigações próprias, pelas 
quais responderão com seu patrimônio, sendo que a instituição administradora e os cotistas 
não responderão por qualquer outra obrigação do fundo, salvo, no caso dos cotistas, pela 
integralização das cotas que subscreverem.  

Art. 10.  Fica criado o Conselho de Participação em fundos garantidores de risco de 
crédito para micro, pequenas e médias empresas, órgão colegiado, que terá sua composição 
e competência estabelecidas em ato do Poder Executivo.  

§ 1o  A habilitação de fundo para receber participação da União de que trata esta Lei 
condiciona-se a que a instituição financeira a que se refere o art. 9o submeta o estatuto do 
fundo a prévio exame pelo Conselho de que trata este artigo.  

§ 2o  O Ministério da Fazenda disponibilizará, por meio do seu sítio na rede mundial 
de computadores, até a data de 30 de junho de cada ano, relatório circunstanciado sobre as 
atividades desenvolvidas pelos fundos garantidores de que tratam os arts. 7o e 8o, 
informando, no mínimo:  

I - os tipos de riscos garantidos, discriminando-os em garantia direta e indireta;  

II - o volume de recursos alocado em cada tipo de garantia;  

III - o perfil médio das operações de crédito garantidas diretamente, discriminando-o 
pelo porte dos tomadores, pela modalidade da operação e pelo período de cobertura;  

IV - a composição dos cotistas;  

V - a valorização das cotas frente ao valor apurado por ocasião da divulgação do 
último relatório ou por ocasião do início das operações pelo fundo, no caso da divulgação 
do primeiro relatório;  

VI - a alocação dos recursos disponíveis do fundo, discriminando por tipo de 
aplicação;  

VII - o volume de honras realizado, discriminando por agente financeiro garantido e 
dentro deste:  

a) por porte do tomador coberto;  

b) pela modalidade de operação coberta; e  

c) pelo período de cobertura.  
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Art. 11.  Os rendimentos auferidos por fundos que atendam aos requisitos desta Lei 
não se sujeitam à incidência de imposto de renda na fonte, devendo integrar a base de 
cálculo dos impostos e contribuições devidos pelo cotista, na forma da legislação vigente, 
quando houver o resgate de cotas, total ou parcial, ou na dissolução do fundo.  

Art. 12.  É criado o Conselho de Participação em fundos garantidores de risco de 
crédito de operações de financiamento de investimento realizadas com produtores rurais e 
suas cooperativas, órgão colegiado, que terá sua composição e sua competência 
estabelecidas em ato do Poder Executivo.  

Parágrafo único.  A habilitação do fundo para receber participação da União é 
condicionada a que a instituição financeira administradora submeta o estatuto do fundo a 
prévio exame pelo Conselho de que trata este artigo.  

Art. 13.  A dissolução de fundos de que tratam os arts. 7o e 8o será condicionada à 
prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos.  

Parágrafo único.  Dissolvido o fundo, o seu patrimônio será distribuído entre os 
cotistas, na proporção de suas cotas, com base na situação patrimonial à data da dissolução.  

Art. 14.  Na hipótese de a instituição financeira gestora do Fundo de Garantia para 
Promoção da Competitividade - FGPC, de que trata a Lei no 9.531, de 10 de dezembro de 
1997, instituir fundo nos termos desta Lei, fica vedada, a partir da data do início da 
operação desse fundo, a concessão de novas garantias com o FGPC.  

§ 1o  Encerrada a concessão de novas garantias pelo FGPC nos termos do caput, esse 
fundo será considerado extinto após a quitação de todas as operações realizadas com 
garantia por ele concedida.  

§ 2o  Eventuais resíduos do FGPC deverão ser revertidos para ou compensados pela 
União, na forma de regulamento.  

Art. 15.  O parágrafo único do art. 2o da Lei no 11.491, de 20 de junho de 2007, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 2o  .................................................  

Parágrafo único.  Após a aplicação integral dos recursos de que trata o caput deste 
artigo, poderá a Caixa Econômica Federal propor ao Conselho Curador do FGTS a 
aplicação sucessiva de parcelas adicionais de até R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de 
reais) cada, até ser atingido o valor limite equivalente a 80% (oitenta por cento) do 
patrimônio líquido do FGTS registrado em 31 de dezembro do exercício anterior àquele 
em que se der a autorização para a integralização das cotas.” (NR)  

Art. 16.  O inciso XVII do caput do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, alterado 
pelo art. 3o da Lei no 11.491, de 20 de junho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:  
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“Art. 20.  ................................................ 

.............................................................................................  

XVII - integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do 
art. 5o desta Lei, permitida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do saldo existente e 
disponível na data em que exercer a opção. 

...................................................................................” (NR)  

Art. 17.  O art. 2o da Lei no 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  

“Art. 2o  .................................................  

§ 1o  ..................................................... 

...........................................................................................  

IV - ouro: 1% (um por cento), quando extraído por empresas mineradoras, e 0,2% (dois 
décimos por cento) nas demais hipóteses de extração. 

...........................................................................................  

§ 4º  No caso das substâncias minerais extraídas sob o regime de permissão da lavra 
garimpeira, o valor da compensação será pago pelo primeiro adquirente, na qualidade de 
responsável, conforme dispuser o regulamento.  

§ 5o  A incidência da compensação financeira nos termos do inciso IV do § 1o bem 
como do § 4o deste artigo, em relação ao garimpeiro do ouro extraído sob regime de 
permissão de lavra garimpeira, entra em vigor a partir de 1o de janeiro de 2010.  

§ 6o  A isenção prevista na redação original do inciso IV do § 1o deste artigo, vigente desde a 
edição desta Lei, concedida aos garimpeiros e demais agentes da cadeia de comercialização 
do ouro, inclusive ao primeiro adquirente do ouro extraído pelo garimpeiro sob o regime de 
permissão de lavra garimpeira, de forma individual ou associativa, fica extinta a partir de 1o de 
janeiro de 2010.” (NR)  

Art. 18.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  11  de  novembro  de 2009; 188o da Independência e 121o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA   
Guido Mantega 
Reinhold Stephanes 
Ivan João Guimarães Ramalho 
Edison Lobão 
Paulo Bernardo Silva   

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.11.2009   
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ANEXO B – Lei nº 11.110 de 25 de Abril de 2005 – Institui o Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO 
 

LEI Nº 11.110, DE 25 DE ABRIL DE 2005.  

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

        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. 

        § 1o São beneficiárias do PNMPO as pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de 
atividades produtivas de pequeno porte, a serem definidas em regulamento, especificamente para 
fins do PNMPO. 

        § 2o O PNMPO tem por finalidade específica disponibilizar recursos para o microcrédito 
produtivo orientado.  

        § 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. 

        § 4o São recursos destinados ao PNMPO os provenientes do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT e da parcela dos recursos de depósitos a vista destinados ao microcrédito, de 
que trata o art. 1o da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003. 

§ 4o  São recursos destinados ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - 
PNMPO os provenientes: (Redação dada pela Lei nº 12.249, de 2010) 

I - do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT; (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010) 

II - da parcela dos recursos de depósitos à vista destinados ao microcrédito, de que trata o 
art. 1o da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010) 
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III - do orçamento geral da União ou dos Fundos Constitucionais de Financiamento, somente 
quando forem alocados para operações de microcrédito produtivo rural efetuadas com agricultores 
familiares no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF; 
(Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010) 

IV - de outras fontes alocadas para o PNMPO pelas instituições financeiras ou instituições de 
microcrédito produtivo orientado, de que tratam os §§ 5o e 6o deste artigo, respectivamente. 
(Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010) 

        § 5o São instituições financeiras autorizadas a operar no PNMPO: 

        I - com os recursos do FAT, as instituições financeiras oficiais, de que trata a Lei no 8.019, de 
11 de abril de 1990; e 

        II - com a parcela dos recursos de depósitos bancários a vista, as instituições relacionadas no 
art. 1o da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003, na redação dada pelo art. 11 desta Lei. 

        III - com fontes alocadas para as operações de microcrédito produtivo rural efetuadas com 
agricultores familiares no âmbito do Pronaf, para as instituições autorizadas a operar com esta 
modalidade de crédito. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010) 

        § 6o Para os efeitos desta Lei, são instituições de microcrédito produtivo orientado: 

        I - as cooperativas singulares de crédito; 

        II - as agências de fomento, de que trata a Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 
2001;  

        III - as sociedades de crédito ao microempreendedor, de que trata a Lei no 10.194, de 14 de 
fevereiro de 2001; e 

        IV - as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, de que trata a Lei no 9.790, de 
23 de março de 1999. 

        § 7o Os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento de que trata o inciso II do § 6o 
deste artigo, os bancos cooperativos e as centrais de cooperativas de crédito também poderão 
atuar como repassadores de recursos das instituições financeiras definidas no § 5o deste artigo 
para as instituições de microcrédito produtivo orientado definidas no § 6o deste artigo. 

        Art. 2o As instituições financeiras de que trata o § 5o do art. 1o desta Lei atuarão no PNMPO 
por intermédio das instituições de microcrédito produtivo orientado nominadas no § 6o do art. 1o por 
meio de repasse de recursos, mandato ou aquisição de operações de crédito que se enquadrarem 
nos critérios exigidos pelo PNMPO e em conformidade com as Resoluções do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat e do Conselho Monetário Nacional – 
CMN. 

        § 1o Para atuar diretamente no PNMPO, as instituições financeiras de que trata o § 5o do art. 
1o desta Lei deverão constituir estrutura própria para o desenvolvimento desta atividade, devendo 
habilitar-se no Ministério do Trabalho e Emprego demonstrando que suas operações de 
microcrédito produtivo orientado serão realizadas em conformidade com o § 3o do art. 1o desta Lei. 
(Renumerado pela Lei nº 12.249, de 2010) 
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§ 2o  As operações de microcrédito produtivo rural efetuadas no âmbito do Pronaf com 
agricultores familiares enquadrados na Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, desde que 
obedeçam à metodologia definida no § 3o do art. 1o desta Lei, podem ser consideradas como 
microcrédito produtivo orientado, integrante do PNMPO. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010) 

§ 3o  Na operacionalização do microcrédito produtivo rural de que trata o § 2o deste artigo, as 
instituições de microcrédito produtivo orientado, de que trata o § 6o do art. 1o desta Lei, poderão, 
sob responsabilidade da instituição financeira mandante, prestar os seguintes serviços: (Incluído 
pela Lei nº 12.249, de 2010) 

I - recepção e encaminhamento à instituição financeira de propostas de abertura de contas 
de depósitos à vista e de poupança; (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010) 

II - recepção e encaminhamento à instituição financeira de pedidos de empréstimos e de 
financiamentos; (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010) 

III - análise da proposta de crédito e preenchimento de ficha cadastral; (Incluído pela Lei nº 
12.249, de 2010) 

IV - execução de serviços de cobrança não judicial. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010) 

        Art. 3o O Conselho Monetário Nacional - CMN e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador - Codefat, no âmbito de suas respectivas competências, disciplinarão: 

        I - as condições de repasse de recursos e de aquisição de operações de crédito das 
instituições de microcrédito produtivo orientado pelas instituições financeiras operadoras; 

        II – as condições de financiamento das instituições de microcrédito produtivo aos tomadores 
finais dos recursos, estabelecendo, inclusive, estratificação por renda bruta anual que priorize os 
segmentos de mais baixa renda dentre os beneficiários do PNMPO; 

        III – os requisitos para a habilitação das instituições de microcrédito produtivo orientado no 
PNMPO, dentre os quais deverão constar: 

        a) cadastro e termo de compromisso no Ministério do Trabalho e Emprego; 

        b) plano de trabalho a ser aprovado pela instituição financeira, que deverá conter, dentre 
outros requisitos, definição da metodologia de microcrédito produtivo orientado a ser utilizada, da 
forma de acompanhamento dos financiamentos, com os respectivos instrumentos a serem 
utilizados, e dos índices de desempenho; 

        IV – os requisitos para a atuação dos bancos de desenvolvimento, das agências de fomento, 
dos bancos cooperativos e das centrais de cooperativas de crédito na intermediação de recursos 
entre as instituições financeiras e as instituições de microcrédito produtivo orientado. 

        § 1o Quando a fonte de recursos utilizados no PNMPO for proveniente do FAT, o Codefat, 
além das condições de que trata o caput  deste artigo, deverá definir: 

        I - os documentos e informações cadastrais exigidos em operações de microcrédito; 

        II - os mecanismos de fiscalização e de monitoramento do PNMPO;  
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        III - o acompanhamento, por amostragem, pelas instituições financeiras operadoras nas 
instituições de microcrédito produtivo orientado e nos tomadores finais dos recursos; e 

        IV - as condições diferenciadas de depósitos especiais de que tratam o art. 9o da Lei no 8.019, 
de 11 de abril de 1990, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.352, de 28 de dezembro de 
1991; o art. 4o da Lei no 8.999, de 24 de fevereiro de 1995; e o art. 11 da Lei no 9.365, de 16 de 
dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 8o da Lei no 9.872, de 23 de novembro de 1999. 

        § 2o As operações de crédito no âmbito do PNMPO poderão contar com a garantia do Fundo 
de Aval para a Geração de Emprego e Renda – Funproger, instituído pela Lei no 9.872, de 23 de 
novembro de 1999, observadas as condições estabelecidas pelo Codefat. 

        Art. 4o Fica permitida a realização de operações de crédito a pessoas físicas e jurídicas 
empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, no âmbito do PNMPO, sem a 
exigência de garantias reais, as quais podem ser substituídas por formas alternativas e adequadas 
de garantias, a serem definidas pelas instituições financeiras operadoras, observadas as condições 
estabelecidas em decreto do Poder Executivo. 

        Art. 5o O Ministério do Trabalho e Emprego poderá celebrar convênios, acordos, ajustes e 
outros instrumentos que objetivem a cooperação técnico-científica com órgãos do setor público e 
entidades privadas sem fins lucrativos, no âmbito do PNMPO.  

        Art. 6o Fica criado o Comitê Interministerial do PNMPO para subsidiar a coordenação e a 
implementação das diretrizes previstas nesta Lei, receber, analisar e elaborar proposições 
direcionadas ao Codefat e ao CMN, de acordo com suas respectivas atribuições, cabendo ao 
Poder Executivo regulamentar a composição, organização e funcionamento do Comitê. 

        Art. 7o A alínea a do § 2o do art. 11 da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 11 .................................................................. 

.............................................................................. 

§ 2o ....................................................................... 

a) por intermédio da destinação de aplicações financeiras, em agentes financeiros públicos ou 
privados, para lastrear a prestação de aval parcial ou total ou fiança nas operações de crédito 
destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte; para lastrear a prestação de aval 
parcial ou total ou fiança nas operações de crédito e aquisição de carteiras de crédito destinadas a 
sociedades de crédito ao microempreendedor, de que trata o art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 
fevereiro de 2001, e a organizações da sociedade civil de interesse público que se dedicam a 
sistemas alternativos de crédito, de que trata a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; e para 
lastrear operações no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado; 

....................................................................." (NR) 

        Art. 8o O caput  do art. 8o da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso VIII: 

"Art. 8o .................................................................. 

.............................................................................. 
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VIII - nos lançamentos a débito nas contas especiais de depósito a vista tituladas pela população 
de baixa renda, com limites máximos de movimentação e outras condições definidas pelo 
Conselho Monetário Nacional - CMN e pelo Banco Central do Brasil. 

......................................................................" (NR) 

        Art. 9o O § 3o do art. 2o da Lei no 9.872, de 23 de novembro de 1999, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 2o .................................................................. 

.............................................................................. 

§ 3o O limite estabelecido no inciso I do caput  deste artigo poderá ser ampliado pelo Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat, mediante proposta do Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego, até o valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)." 
(NR) 

        Art. 10. O inciso I do caput  do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 1o .................................................................. 

I - terão por objeto social a concessão de financiamentos a pessoas físicas e microempresas, com 
vistas na viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial, de 
pequeno porte, equiparando-se às instituições financeiras para os efeitos da legislação em vigor, 
podendo exercer outras atividades definidas pelo Conselho Monetário Nacional; 

...................................................................." (NR) 

        Art. 11. O caput  do art. 1o e o inciso VI do art. 2o da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 
2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1o Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e a Caixa Econômica 
Federal manterão aplicada em operações de crédito destinadas à população de baixa renda e a 
microempreendedores parcela dos recursos oriundos dos depósitos a vista por eles captados, 
observadas as seguintes condições: 

....................................................................." (NR) 

"Art. 2o .................................................................. 

.............................................................................. 

VI - o valor máximo do crédito por cliente; 

......................................................................" (NR) 

        Art. 12. Fica a União autorizada, exclusivamente para a safra 2004/2005, a conceder 
cobertura do Seguro da Agricultura Familiar – "Proagro Mais" a agricultores que não efetuaram, em 
tempo hábil, a comunicação ao agente financeiro do cultivo de produto diverso do constante no 
instrumento de crédito, desde que este produto substituto seja passível de amparo pelo "Proagro 
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Mais" e o respectivo Município haja decretado estado de calamidade ou de emergência em função 
da estiagem, devidamente reconhecido pelo governo federal. 

        Parágrafo único. O CMN disciplinará a aplicação da excepcionalidade de que trata este artigo, 
definindo as demais condições e realizando as necessárias adequações orçamentárias. 

        Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 25 de abril de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Polocci Filho 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.4.2005 
 
 
 

 
 


