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Resumo 
 

O microcrédito tem sido usado como uma forma de incentivar pequenos 

empreendedores a fazerem seus negócios crescerem, e a oferta desses pequenos 

empréstimos tem aumentado muito nos últimos 15 anos principalmente por conta de 

marcos legais e políticas públicas que tem desenvolvido esse mecanismo financeiro. 

Nessa seara o aparecimento da figura jurídica do Microempreendedor Individual 

(MEI) em um contexto de formalização de microempreendedores informais mostrou-

se um caso clássico de oportunidade para o desenvolvimento da oferta do 

microcrédito produtivo orientado. Diversos produtos de microcrédito têm sido 

oferecidos aos microempreendedores, porém não é claro quais são as preferências 

dos empreendedores por diferentes produtos de microcrédito.  Este trabalho avança 

esse conhecimento, apresentando uma conjoint analysis que revela a percepção de 

microempreendedores por diversas características de programas de microcrédito. 

Palavras-chave: microcrédito, pobreza, microempreen dedor, desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Microcredit has been used as a way to encourage small entrepreneurs to 

make grow their business, and the offering of these small loans has increased a lot in 

the last 15 years mainly because of legal frameworks and public policies that have 

developed this financial mechanism. In this area the appearance of the legal figure of 

the Microemprendedor Individual (MEI) in a context of formalization of informal micro-

entrepreneurs proved to be a classic case of opportunity for the development of 

supply-oriented productive microcredit. Several microfinance products have been 

offered to microentrepreneurs, but it is not clear what are the preferences of 

entrepreneurs by differents microcredits products. This work contributes to this 

knowledge by presenting a conjoint analysis that reveals microentrpreneurs’ 

preferences for a number of relevant features of microcredit programs. Therefore aim 

to make a journey through the development and expansion of credit to 

microentrepreneurs market, focusing especially on their perception of microcredit 

features. 

Key words: microcredit, poverty, microentrepreneur,  develop. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

“(...) A pobreza não é criada pelos pobres, ela é criada pelas instituições e políticas que 

os cercam. Para eliminar a pobreza, tudo o que temos de fazer é implementar as mudanças 

apropriadas nas instituições e políticas, e/ou criar novas instituições e políticas (…)” 

MUHAMMAD YUNUS 

 

A batalha pela redução da pobreza e da desigualdade econômica no Brasil 

vem sendo travada há algum tempo. Por motivos históricos nós somos um dos 

países mais desiguais do mundo, porém, nas últimas décadas observamos uma 

diminuição constante nas desigualdades sociais. Dados do IPEA e do Banco 

Mundial mostram que o Brasil cresceu economicamente entre 2003 e 2013, mas de 

uma forma diferente, não apenas os mais ricos cresceram, mas os mais pobres 

também se desenvolveram, e em uma escala maior Neri (2011). É sabido que 

diversos fatores influenciaram essa diminuição das desigualdades: políticas de 

transferências de renda, aumento da produção e emprego, contexto econômico 

internacional, além de alguns fatores mais pontuais, como por exemplo, o acesso 

dos mais pobres ao mercado de crédito Barone (2008), IBGE (2011), C Zucco 

(2015), Campello (2015).  

Uma grande quantidade de microempresários não tem acesso ao crédito, e 

muitos deles se financiam com suas famílias, fornecedores e até agiotas, que 

cobram altas taxas de juros por esses empréstimos. O acesso ao crédito configura-

se, portanto, em uma política pública que busca, entre outros objetivos, a redução 

das vulnerabilidades que afetam os microempreendedores. Nesse contexto, as 

políticas de microcrédito para a geração de ocupação e renda constituem parte 

importante das políticas públicas de desenvolvimento social. 

Como modalidade alternativa de financiamento, o microcrédito tem evoluído 

muito nas últimas décadas, e vem despertando maior atenção por parte do poder 

público, bancos, sociedade civil, e sobretudo, dos empreendedores e proprietários 

de pequenos negócios, que veem nele uma estratégia capaz de catalisar a sua 

inclinação empreendedora e colabor para a divulgação da cultura do 
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empreendedorismo, com consequência direta na inclusão social e produtiva da 

população. 

Muito se discutiu sobre os reais desdobramentos da agressiva oferta de 

crédito ocorrida na última década. Nesse contexto, um estudo empírico acerca de 

preferências dos microempreendedores por características de programas de 

microcrédito é importante para fundamentar decisões acerca destes programas, 

tanto em relação aos estímulos governamentais quanto à aplicação por instituições 

financeiras públicas e privadas.  

Diversos produtos de microcrédito têm sido oferecidos aos 

microempreendedores, com diversas características diferentes. Ainda não é claro, 

porém, como esses produtos são recebidos pelos empreendedores e quais de suas 

características são preferidas por estes. Este trabalho contribui para uma melhor 

compreensão da percepção de microempreendedores acerca do microcrédito, 

verificando empiricamente como estes microempreendedores avaliam as diversas 

características de programas de microcrédito oferecidos no Brasil.   

Com este objetivo, serão estipuladas e analisadas cinco características do 

microcrédito percebidas como importantes pelos microempreendedores, entre elas: 

qualidade do atendimento; taxa de juros; tipo de empréstimo (em grupo ou 

individual); tempo de pagamento; e tempo de liberação do crédito. Essas 

características serão comparadas entre si através da Conjoint Analysis, um método 

comumente utilizado na área de marketing e políticas públicas para medir a 

preferência relativa de indivíduos por características específicas de produtos e 

políticas. 

A metodologia aplicada neste trabalho é analítica e exploratória, com análise 

de dados através do levantamento em uma amostra de 130 microempreendedores 

da cidade do Rio de Janeiro. Com o objetivo de verificar os principais motivadores ou 

inibidores da propensão à busca do microcrédito, e mais importante, verificar a 

importância relativa desses motivadores ou inibidores. 

Quando iniciei o desenho do questionário e dos estímulos da Conjoint 

Analysis, tinha a expectativa que a taxa de juros seria a característica percebida 

como mais importante entre as estudadas, e ainda, que o microempreendedor fosse 

propenso ao empréstimo em grupo em função da notória dificuldade de acesso ao 
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crédito por esse público. Entretanto, dentre os resultados encontrados destacam-se 

a maior importância dada pelos microempreendedores à qualidade do atendimento, 

este sendo, inclusive, mais importante que a taxa de juros; e também a aversão 

constatada dos microempreendedores entrevistados pela tomada de crédito em 

grupo; e mais, constatou-se um perfil mais sensato dos microempreendedores com 

maior grau de instrução, e com maior propensão a poupar. 

O trabalho está dividido em seis capítulos. Este primeiro capítulo de 

introdução busca contextualizar o tema e fazer algumas observações importantes 

sobre o trabalho. O segundo capítulo contextualiza o conceito de microfinanças e 

comportamento do consumidor. 

No terceiro capítulo é abordado um panorama geral das microfinanças no 

Brasil e na cidade do Rio de Janeiro.  

No quarto capítulo é explicada a metodologia utilizada no trabalho, 

especialmente o método de conjoint Analysis, para verificação de preferências por 

atributos do microcrédito. No quinto são apresentados os resultados da pesquisa 

com 130 microempreendedores na cidade do Rio de Janeiro, onde buscou-se traçar 

o perfil qualitativo dos empreendedores, para posteriormente verificar a preferência 

destes pelas características do microcrédito através da conjoint analysis, e por fim 

fazer recortes da conjoint discriminando as características dos empreendedores. O 

sexto capítulo descreve as conclusões e as considerações finais do trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO: MICROFINANÇAS E 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

2.1 MICROFINANÇAS 
 

2.1.1 MICROCRÉDITO 
 

O microcrédito envolve linhas de crédito de baixa monta destinadas a 

população mais pobre, pequenos empreendedores e microempresas, e tem 

características distintas dos empréstimos comuns, principalmente no que diz 

respeito a apresentação de garantias, no microcrédito não se requer, na maior parte 

das vezes, garantias reais, como renda oficial ou bens BACEN (2015). 

Alternativamente, Gulli (1998) interpreta o microcrédito como serviços financeiros de 

baixa renda, incluindo por exemplo micro seguros e micro poupança. Finalmente, o 

Banco do Nordeste define microcrédito como uma atividade de concessão de crédito 

e assessoria aos empreendedores de pequenos e micro negócios, nos níveis de 

subsistência, acumulação simples e acumulação ampliada. Embora as diferentes 

definições, o mais importante a ser observado são os objetivos comuns do 

microcrédito, dar aos mais pobres a possibilidade de iniciar ou ampliar seus 

empreendimentos 

Nas últimas décadas vêm ocorrendo uma mudança cultural na implementação 

das políticas de microcrédito, como, por exemplo, as decisões tomadas na 

Assembleia Geral das Nações Unidas de 1998, onde ficou decidido que o ano de 

2005 seria o ano para difundir e consolidar o microcrédito como instrumento de 

desenvolvimento local1, assim o microcrédito ganhou destaque como mecanismo de 

incremento à atividade produtiva, contribuindo para a busca pela erradicação da 

pobreza e o combate à exclusão social. 

Para entender a lógica do microcrédito faz-se necessário primeiro conhecer 

sua origem, conceitos, público-alvo e o desenvolvimento de metodologias adaptadas 

                                                 
1 Segundo as decisões tomadas, o Ano Internacional do Microcrédito - 2005 devia se configurar como um ano 
que “tornasse o microcrédito uma ferramenta auxiliar na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio – ODM, metas econômicas a serem alcançadas pelos países-membros até 2015” – RETS – Revista do 
Terceiro Setor. Disponível em < http://arruda.rets.org.br/notícias > 
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às diversas realidades locais. E então, compreender como o microcrédito pode se 

transformar em um instrumento de inclusão bancária e combate à pobreza, 

configurando-se em uma alternativa ao sistema bancário convencional, que 

tradicionalmente não consegue atender os pequenos empreendedores e as 

comunidades mais carentes. 

Em evento2 realizado pelo Conselho da Comunidade Solidária, em 1997, com 

a participação de representações dos vários segmentos do setor público e da 

sociedade civil organizada, interessados em apresentar proposições para a 

implementação de políticas de desenvolvimento com inclusão social, o microcrédito 

surgiu nas discussões como uma parte importante das políticas de desenvolvimento, 

especialmente por democratizar o acesso ao crédito para os mais pobres e foi 

assinalado como estratégia significante das políticas públicas de trabalho e renda 

Barone et al (2002). 

Nas discussões desse evento foram estabelecidos consensos em relação à 

conceituação de microcrédito: 

(...) Microcrédito é a concessão de empréstimos de baixo valor a 
pequenos empreendedores informais e micro e pequenas empresas 
sem acesso às instituições financeiras tradicionais, principalmente 
por não terem condições de oferecerem garantias reais. Trata-se de 
um crédito concedido à produção, destinado basicamente à 
ampliação de capital de giro, equipamentos e investimentos, sendo 
concedido por meio de metodologia específica que congrega 
capacitação, financiamento e comercialização. Barone et al. (2002). 

O microcrédito, assim, pode ser compreendido como ferramenta social a ser 

utilizada no desenvolvimento socioeconômico da comunidade assistida com o 

crédito Cervelini et al. (2005). 

Para este trabalho microcrédito envolve créditos concedidos aos proprietários 

de pequenos negócios, tanto do setor formal como informal3, com regras claras de 

mercado, caracterizando-se por um modelo de financiamento com tratamento e juros 

diferenciados dos demais oferecidos pelo sistema financeiro convencional, reduções 

de exigências para aquisição do empréstimo, compromisso com o grupo solidário de 

                                                 
2 Rodada de Interlocução Política sobre Alternativas de Ocupação e Renda, Brasília – DF, 1997. 
3 Entende-se como setor formal aqueles empreendimentos que são legalmente formalizados, que possuem CNPJ 
e setor informal composto por um conjunto de empreendimentos que vive na informalidade, ou seja, aqueles que 
não possuem registro no CNPJ. 
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crédito4, visando atender principalmente aos que não têm garantia real e aos que 

estão fora do mercado Otero e Rhyner (1994). 

Cabe aqui fazer um breve resumo de conceitos relacionados ao microcrédito, 

utilizados nesse trabalho.  

Microfinanças: todos os serviços financeiros (crédito, poupança, seguros, 

penhor) voltados para a população de baixa renda, inclusive crédito ao consumo. 

Microcrédito: todos os serviços de crédito voltados para as pessoas de 

menores renda. 

Microcrédito produtivo: serviços de crédito voltados às micros e pequenas 

atividades produtivas. Não financia consumo. 

Microcrédito Produtivo e Orientado: serviços de crédito voltados às micro e 

pequenas atividades produtivas, com uso de metodologia baseada na ação de 

agentes de crédito, que orientam o tomador do empréstimo Santos (2011). 

O CGAP, Consultive Group to Assist the Poor, elaborou uma lista com os 

princípios chaves da microfinanças, que serão explicitados para melhor 

entendimento do que está sendo discutido mundialmente. O CGAP consiste em um 

consórcio formado por 33 agências de desenvolvimento público e privadas com o 

objetivo de expandir o acesso dos pobres à serviços financeiros. Para eles a 

população das camadas mais humildes não necessita apenas de empréstimos, mas 

de uma variedade de serviços financeiros; as microfinanças são um instrumento 

poderoso na luta contra a pobreza; as microfinanças podem e devem ser 

autossuficientes para atingir um grande número de pessoas pobres; o microcrédito 

deve complementar o capital privado e não competir com ele; o maior gargalo na 

indústria de microfinanças é a ausência de instituições e executivos fortes; e ainda 

as microfinanças funcionam melhor quando têm seu desempenho medido e 

divulgado. Santos (2011) 

 

2.1.2 COMO FUNCIONA O MICROCRÉDITO 
 

                                                 
4 Espécie de aval solidário formado por um grupo de pessoas que se conhecem e confiam mutuamente, sendo 
todos avalistas uns dos outros. 
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O microcrédito diferencia-se de outras linhas de financiamento, pois têm 

características, público e operacionalização diferentes das linhas de crédito 

tradicionais. Em geral os valores emprestados como microcrédito são pequenos, os 

juros cobrados nos microempréstimos são menores do que os de empréstimos 

tradicionais, por exemplo no caso da Agerio (Agência de fomento do Estado do Rio 

de Janeiro), cujos juros do microcrédito são de 0,25% ao mês, ao contrário do 

crédito pessoal que pode chegar a 19% ao mês, segundo dados do Banco Central. 

Os clientes que tomam microcrédito também têm características diferentes 

dos clientes que contratam créditos tradicionais. Os primeiros, em geral, têm 

restrições financeiras importantes e muitas vezes não têm garantias reais para 

oferecer como contrapartida dos empréstimos. O que nos remete a uma terceira 

característica importante do microcrédito, a possibilidade de se utilizar colaterais 

substitutos às garantias reais, como por exemplo formar grupos de aval solidário, 

grupo de 3 ou mais pessoas que se avalizam mutualmente, tornando-se 

responsáveis uns pelos outros.   

Outra diferença marcante refere-se à destinação do empréstimo, o cliente que 

toma microcrédito precisa de crédito de curto prazo para capital de giro, o cliente de 

um banco tradicional tem necessidade de crédito de longo prazo para investimento. 
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Tabela 1:  Comparação entre clientes de bancos tradicionais versus instituições 
microfinanceiras 

 
Cliente de Bancos 
tradicionais 

 
Clientes de instituições 
Microfinanceiras 

 
Implicações para os gerentes de IMFS 

Possui garantia física Ativos limitados, falta de 
documentação de propriedade 

Garantias solidárias substituem a 
garantia física; o tamanho do 
empréstimo é determinado em relação 
ao fluxo de caixa dos negócios e 
atividades domésticas 

Muitas opções de serviço 
disponíveis tornam o 
cliente sensível ao preço 

Poucas opções de serviços 
disponíveis; sobrecarregado por 
responsabilidades da empresa 
e familiares; muito sensível ao 
tempo 

Acesso a mais produtos/ velocidade no 
atendimento/ renovações imediatas 

Procedimentos contábeis 
formais, separação de 
despesas pessoais e de 
negócios 

Demonstrações financeiras 
inexatas e transações 
domésticas e de negócios 
misturadas 

Análise de caráter junto com análise 
financeira, revisão aprofundada da 
relação entre cliente e o vendedor e da 
situação familiar 

Tomador experiente, nível 
de educação permite 
entendimento das políticas 
de crédito detalhadas 

Experiência limitada com 
serviços financeiros formais; 
baixos níveis de educação. 

Documentação fácil, mecanismos de 
entrega inteligíveis e direcionados. 

Capacidade de pagamento 
acentuada 

Obrigações pessoais e 
domésticas prementes limitam o 
reinvestimento no negócio; 
capacidade de pagamento 
limitada 

A capacidade de pagamento do cliente 
é constituída no longo prazo, focada 
em empréstimos repetidos com 
opções de pagamento e parcelas 
pequenas administráveis. 

Capital pode atuar como 
proteção em condições de 
mercado variáveis 

Vulnerável a choques 
econômicos, os clientes mais 
pobres são mais avessos ao 
risco 

Renovações de empréstimos em 
bases frequentes, permitindo ao 
mutuário ajustar- se às mudanças das 
condições econômicas; empréstimos 
sazonais; monitoramento constante da 
carteira. 

Necessidade de capital 
para investimento 

Alta rotatividade, necessidade 
de capital de giro 

Requer empréstimos de curto prazo, 
com frequentes desembolsos para se 
adequar ao fluxo de caixa do negócio 

Negócios orientados para o 
crescimento 

O crescimento do 
empreendimento pode ser lento 
ou inexistente 

Repetidos empréstimos de tamanhos 
similares por um período maior 

Não requer contato pessoal 
frequente 

Valoriza a atenção pessoal A relação com o agente de crédito 
motiva o cliente; as funções de 
promoção, desembolso e cobrança não 
são segregadas. 

Fonte: Elaboração do IDESPP, com base em Bruett et alii 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR  

 Basicamente a disciplina de comportamento do consumidor estuda as 

decisões de compras dos consumidores, e como estas decisões variam entre 
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indivíduos e sociedades. Para Kotler (1995), o campo do comportamento do 

consumidor estuda como as pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, 

usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer as 

necessidades de seus desejos. O comportamento do consumidor vem sendo 

estudado de forma consistente desde a consolidação do marketing como disciplina, 

o próprio termo “comportamento do consumidor” se tornou um subdisciplina do 

marketing. 

O modelo mais simples de comportamento do consumidor é o de estímulo e 

resposta. De acordo com esse modelo os 4P’s de marketing (praça, produto, preço e 

promoção) estimulam o consumidor, e este responde com determinadas ações, 

reações, escolhas, frequências e volume de compras.  

Existem ainda definições que estipulam que o comportamento do consumidor 

sejam as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de 

produtos, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem estas ações, 

ou seja, o estudo dos processos de troca envolvidos na aquisição, consumo e 

utilização de mercadorias, serviços, experiências e ideias. Mowen e Minor (2003) 

Kotler & Armstrong (2008), Engel et. al. (2000). 

A conceituação de comportamento do consumidor traz a luz uma importante 

implicação, a do valor percebido. O valor percebido pelo consumidor leva em 

consideração o valor entregue vis-à-vis o custo total esperado, sendo esses custos 

diretamente influenciados por fatores ambientais, como por exemplo, o preço do 

concorrente Kotler (1995). Uma definição extremamente importante para esse 

trabalho descreve o valor percebido do produto como sendo uma soma de valores 

percebidos dos atributos do produto Woodruff (1997), ou seja, o produto é formado 

por uma soma de características que têm valor para o cliente. Esta definição é a 

base deste trabalho pois foi utilizada na formulação da conjoint analysis que 

pressupõe que a utilidade total de um produto ou política pública seja a soma das 

utilidades parciais dos atributos do produto ou política.  

Diversos fatores influenciam a decisão de compra por parte do consumidor, 

na figura abaixo Rao (2014) dá uma visão geral de como esses diversos fatores se 

relacionam, e como a influência desses direcionam a decisão de marketing por parte 

da empresa e a decisão de consumo por parte dos consumidores.  
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RAO (2014) (tradução livre do autor) 

Figura 1:  Decisão de Consumo 

 

O que estas definições têm e comum e o que usaremos nesse trabalho é o 

pressuposto que os consumidores tomam decisões de compra de determinado 

produto ou serviço baseado em estímulos, que formam sua percepção de utilidade 

do produto.  
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3. MICROFINANÇAS NO BRASIL 
 

O Brasil vem adotando políticas públicas de financiamento aos pobres, em 

distintos modos de atuação: por meio de ações do poder público, sociedade civil e 

da iniciativa privada. 

A partir de 2003, o governo federal optou pela manutenção da política 

econômica do governo anterior, com ênfase na manutenção do tripé econômico, ou 

seja, câmbio flutuante, Banco Central independente e metas de inflação, porém o 

direcionamento da política creditícia passou a abarcar e expandir as operações de 

microfinanças, em sentido mais amplo, principalmente com a bancarização das 

camadas mais pobres da população, Barone (2008). 

No contexto brasileiro, o ramo da microfinanças engloba todos os serviços 

financeiros direcionados a população de baixa renda, desde contas bancárias e 

contas poupanças como linhas de crédito. O microcrédito é exatamente essa linha 

de crédito disponível para a população mais pobre. 

Atualmente, o principal objetivo da política de microcrédito e microfinanças no 

Brasil é o do facilitar e ampliar o acesso ao crédito entre os microempreendedores 

formais e informais, visando à geração de renda e trabalho, bem como facilitar e 

ampliar o acesso aos serviços financeiros (conta corrente, poupança, seguros, 

créditos) pela população de baixa renda, garantindo maior cidadania e reduzir as 

taxas de juros nos financiamentos Bittencourt (2005). 

Dentre os diversos atores envolvidos no mercado de microcrédito brasileiro 

podemos destacar a atuação de Organizações da Sociedade Civil, que atuam 

diretamente na captação de fundos para incentivar o credito produtivo nas camadas 

mais pobres da população. É importante também, a atuação das cooperativas de 

crédito, que em 2008 já possuíam linhas de crédito da ordem de 21,8 bilhões de 

reais. Contando com 183 cooperativas direcionadas aos microempreendedores. É 

imperativo citar ainda, as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e a 

Empresa de Pequeno Porte, instituições financeiras reguladas pelo Banco Central 

especializadas em microcrédito. Em março de 2009 havia 39 SCMEEPPs ativas, 
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contra apenas sete em dezembro de 2000. Com uma carteira ativa na ordem de 88 

milhões de reais, contra um milhão em 2000. 

Em relação aos bancos comerciais, com advento da Lei nº 10.735 / 2003 que 

estipulou um mínimo de 2% do compulsório para aplicação no microcrédito, 

observou-se um uso aquém do esperado, porém em crescimento constante, em 

2008 a carteira de crédito foi de 1,5 bilhões de reais contra 798 milhões em 2004. 

Desde a década de 1990 o Banco Central do Brasil vem atuando para ampliar 

e melhorar o acesso da população a serviços financeiros, dentre as principais ações 

destaca-se a criação de instrumentos para melhor adequação dos serviços aos 

clientes de menor renda. Podemos citar como exemplo a criação em 2004 das 

contas simplificadas, que são isentas de taxas e possuem uma simplificação na 

abertura em relação à documentação exigida, outra ação é a da participação no 

Programa Nacional de Microcrédito Orientado (PNMO), capitaneado pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 

além da exigibilidade da aplicação de parte do depósito compulsório no microcrédito 

Feltrim (2009). 

Além desse direcionamento institucional, podemos observar a atuação do 

Banco Central na promoção e inclusão financeira em outras frentes, como por 

exemplo, o Marco legal das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, e a 

organização do Fórum Nacional de Cidadania Financeira realizado anualmente, para 

a promoção das microfinanças.  

Após essa fase de interação e regulamentação o Banco Central passou a 

realizar eventos com o intuito de promover ao setor microfinanceiro, como fóruns, 

seminários e grupos de trabalhos. 

Nesse período a política de crédito foi utilizada tanto para aquecer a demanda 

interna e fortalecer a economia tanto como modo de inclusão social. Os bancos 

públicos tiveram papel importante na execução da concessão de crédito, tanto a 

Caixa Econômica Federal, por meio do Caixa Aqui; quanto ao Banco do Brasil, 

através do Banco Popular do Brasil, e o Banco do Nordeste com o Crediamigo. 
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3.2 A IMPORTÂNCIA DO ACESSO AO CRÉDITO PARA A POPUL AÇÃO DE 
BAIXA RENDA 

Relatórios do mercado de crédito do DIEESE mostram que o mercado 

financeiro do setor privado tem grande restrição em estender seus serviços à 

população mais pobre de maneira satisfatória. Santos (2011) afirma que há um 

conjunto de assimetrias de informações no atendimento aos mais pobres. Essas 

assimetrias estão relacionadas, em grande parte, pela falta de informações que os 

bancos dispõem sobre seus clientes. Em muitos casos, o banco fornece a linha de 

crédito, mas com altos juros, para compensar essa falta de informação. 

Pela falta de informações suficientes sobre a viabilidade econômica do projeto 

e destino que lhe é apresentado pelo tomador de empréstimo, o banco não tem a 

capacidade de apontar e selecionar as melhores propostas que lhe são 

apresentadas. Assim, as instituições acabam selecionando somente as propostas 

que, na visão deles, oferecem menor risco. O próprio mecanismo dos bancos barra 

projetos que atenderiam pessoas de camadas mais pobres. Santos (2011) afirma 

que esse comportamento de seleção adversa leva a duas situações, racionamento 

de crédito e aumento nos custos de transação. A primeira surge porque muitas 

propostas não são atendidas em virtude de falta de informações adequadas; a 

segunda situação ocorre pela implantação de sistemas complexos de informações e 

de tomada de decisões, que permitam selecionar tomadores com menor 

probabilidade de inadimplência. 

As elevadas taxas de juros cobradas pelos bancos brasileiros também são 

outro fator impeditivo para a concessão de crédito e um dos responsáveis pela 

exclusão bancária. Assim, um dos desafios para a manutenção do crescimento da 

economia brasileira, com base no mercado interno, passa pela ampliação da oferta 

de crédito para volumes e padrões internacionais. Contudo, são evidentes que juros 

e spreads altos são fortes barreiras para se alcançar estes patamares.  

Como bem observado por Santos (2011), as taxas de juros para pessoa física 

e pessoa jurídica no Brasil são muito mais elevadas se comparadas com as 

cobradas em outros países. Enquanto que no Brasil as taxas de juros para pessoa 

física praticadas pelos bancos eram de 50,67% ao ano em 2008, nos Estados 

Unidos e na Zona do Euro eram de 14,75% e 6,86% ao ano, respectivamente. Já 
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para empresas, as taxas de juros reais ao ano brasileiras eram de 29,7%, enquanto 

que nos Estados Unidos e Zona do Euro, eram respectivamente de 4,47% e 6,74%. 

Com a falta de oferta de crédito das instituições financeiras tradicionais para a 

grande demanda formada por microempreendedores, cria-se uma fragmentação do 

sistema de crédito formada pelo contingente de pequenos investidores não 

atendidos. Esses mesmos pequenos investidores acabam tendo que buscar crédito 

no mercado informal. Este mercado não institucionalizado e não tão exigente em 

garantias para fornecer o crédito, formado por agiotas e credores familiares, 

balanceia o risco tomado sem garantias pelas altas taxas de juros cobradas para a 

obtenção do crédito. O microcrédito objetiva exatamente evitar que excluídos do 

sistema financeiro tradicional fossem obter crédito nesse mercado paralelo. 

 

3.3 PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO NO BRASIL 

3.2.1 CREDIAMIGO 

É impossível discorrer sobre o microcrédito no Brasil e não destacar o 

Crediamigo. O Crediamigo é o programa de microcrédito produtivo orientado do 

Banco do Nordeste, que tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito orientado a 

milhares de empreendedores que desenvolvem atividades relacionadas à produção, 

à comercialização de bens e à prestação de serviços. Criado em 1998, o Crediamigo 

fez do Banco do Nordeste o primeiro banco público do Brasil a ter um modelo de 

atuação voltado exclusivamente ao microcrédito. Hoje, o programa Crediamigo 

oferta sozinho mais microcrédito do que todos os outros programas nacionais de 

microcrédito juntos, Neri (2008). 

Todas suas despesas administrativas são cobertas pelas receitas geradas 

dos juros cobrados aos clientes, o que garante que esse programa seja tratado 

internamente como uma unidade de negócios de gestão própria, que permite 

avaliações recorrentes de retornos e adimplências Soares, Barreto e Azevedo 

(2011). 

O Crediamigo é uma linha de microcrédito orientado para a produção, com 

colateral solidário, ou seja, os tomadores são os próprios avalistas dos empréstimos 

dos outros, tendo como pressuposto o relacionamento entre eles, Neri (2008). 
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Os resultados do Crediamigo são robustos. De acordo com Neri (2008), 

dentre os beneficiários do programa 60,8% dos que se situavam abaixo da linha da 

miséria ultrapassaram essa linha, estipulada em R$144 mensais. Na região atendida 

pelo Crediamigo a proporção de pobres em relação à população total diminuiu de 

aproximadamente 40% para aproximadamente 27 % da população total, entre 1999 

e 2009. 

O Crediamigo abrange predominantemente mulheres: 61,73%, contra 38,27% 

de homens. Quanto ao desempenho dos negócios, os resultados mostraram que o 

impacto do programa no lucro operacional foi um aumento de 30,7%. Ainda, que o 

lucro operacional médio cresceu de R$ 975 para R$1.333, enquanto o mediano de 

R$ 709 para R$ 1.173, donde se pode concluir que houve um crescimento maior nas 

faixas de rendas mais baixas, pois a mediana se aproximou da média. Como forma 

de comparação o lucro dos clientes do Crediamigo passou de R$ 1.210 para R$ 

1.965 ficando 27% acima do lucro dos outros nano empresários com atributos 

similares situados nas grandes metrópoles nordestinas. Esse estudo demonstrou o 

efeito transformador de uma política de microcrédito nas populações mais carentes. 

3.2.2 PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO 
ORIENTADO – PNMPO 
 

Com o crescimento do microcrédito houve uma demanda, por parte dos 

principais atores, de um marco legal para estimular o setor, nesse sentido foram 

criadas diversas leis que estimularam o desenvolvimento do microcrédito, um 

exemplo é a Lei nº 11.110 que cria o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado, Junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, para viabilizar um ambiente 

favorável ao desenvolvimento de novas iniciativas nessa área.  

O programa foi operacionalizado com editais para aplicação de recursos do 

orçamento através de agências autorizadas a atuar como repassadoras, inicialmente 

foram priorizados possíveis empreendedores do cadastro único do Programa Bolsa 

Família e posteriormente para determinadas áreas econômicas, e em seguida com 

intuito de fortalecer as instituições credenciadas.  

Hoje os principais agentes de crédito do programa são a Caixa Econômica 

Federal e o Banco do Nordeste. Em 2009 eram mais de 290 instituições entre 
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Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Cooperativas de Crédito, 

Sociedades de Credito ao Microempresário e Pequena Empresa, Instituições 

financeiras oficiais, etc. Com mais de cinco bilhões de Reais repassados.  

3.2.3 MICROCRÉDITO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 

O microcrédito na cidade do Rio de Janeiro é incentivado principalmente pela 

Agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro (Agerio). Ela é uma sociedade de 

economia mista, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, 

Energia, Indústria e Serviços do estado do Rio de Janeiro (Sedeis), e foi criada pelo 

Decreto Estadual nº 32.376, de 12/12/2002. 

O seu principal objetivo é estimular o desenvolvimento econômico do estado 

do Rio de Janeiro, com foco na responsabilidade socioambiental e as boas práticas 

de governança. 

A Agerio investe em projetos de diversos porte por meio de recursos próprios; 

de repasses de linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), da Caixa Econômica Federal (FGTS) e da Financiadora de 

Estudos e Projetos - Finep (Inovacred); ou de fundos de fomento. 

Também atuam no mercado de microcrédito carioca os principais bancos 

comerciais brasileiros, públicos e privados: Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Itaú, Bradesco e Santander. 

Como uma forma de comparação é apresentada, a seguir, uma tabela com os 

principais produtos de microcrédito oferecidos no município do Rio de Janeiro. 

Tabela 2:  Operações de microcrédito na cidade do Rio de Janeiro 

Instituiçã
o 

Financeir
a 

Valor do 
microcrédit

o 

Taxa de juros  TAC Garantia  Tempo de 
pagamento 

Carênci
a 

AgeRio Até R$ 15 
mil 

0,25% a.m. 3% Fiador/grup
o solidário 

Até 24 meses Até 3 
meses 

Banco do 
Brasil 

Até R$ 15 
mil 

2,95% a.m. 3% Real / fiador Até 18 meses   

CEF Até R$ 15 
mil 

2,95% a.m. 3% Avalista Até 24 meses   

Bradesco Até R$ 15 
mil 

4% a.m. 3% Real  Até 12 meses   
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Itaú Até R$ 
14,200 

3,99% 3% Real  Até 12 meses   

Santander Até R$ 15 
mil 2% a 4% 

2% a 
3% 

Aval 
solidário Até 24 meses   

Fonte: Site das instituições financeiras. 

3.4 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI 

 

A Lei Complementar 128/08 criou, a figura do Microempreendedor Individual – 

MEI, regulando a atividade de vários trabalhadores autônomos e pequenos 

empreendedores que viviam fora da formalidade. O objetivo central dessa política é 

a formalização e a consequente arrecadação de impostos desses pequenos 

empresários. Porém dados da Receita Federal demonstram que 55% dos MEI’s 

estão em dívida com suas obrigações tributárias, o que nos faz indagar sobre a 

efetividade da política. 

Conforme art. 18-A, §1 da Lei 123 de 2006, acrescentado pela Lei 128 de 

2008, considera-se microempreendedor individual o empresário individual do art. 966 

a que se refere o Código Civil, optante pelo Simples Nacional, que tenha auferido 

receita bruta anual nos limites impostos pela própria lei e “que não esteja impedido 

de optar pela sistemática prevista” no próprio artigo, é a pessoa física que realiza 

uma atividade empresarial “sendo irrelevante que o faça sob a forma de comerciante 

individual, microempresa ou de empresário de pequeno porte” Revista Jurídica 

Empresarial (2011). 

Segundo Negrão (2010), O microempresário individual, é o pequeno 

empresário já citado pelo Código Civil de 2002, nos seus arts. 970 e 1.179. Assim o 

chamado MEI não é uma nova figura ou um novo administrador econômico. Tem 

receita bruta menor anual ou igual a 6 mil reais 

Negrão (2010) afirma que os conceitos de microempresário (ME), empresário 

de pequeno porte (EPP) e de microempreendedor individual (MEI), distinguem-se da 

seguinte forma: 

a) a renda bruta anual; 

b) a atividade e forma de seu exercício: os MEIs são sempre empresários 

individuais, enquanto o MEs e EPPs podem ser empresários individuais, sociedades 
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simples ou sociedades empresárias não constituídas sob a forma institucional (isto é, 

não podem ser sociedades por ações ou cooperativas – para estas há a exceção 

relativa às cooperativas de consumo); 

c) o número de empregados: limita-se ao MEI a colaboração de um único 

empregado que perceba até um salário mínimo ou o piso salarial da categoria 

profissional, enquanto para os MEs e EPPs não há qualquer limitação; 

d) a obrigatoriedade de escrituração: os MEIs são considerados pequenos 

empresários para fins do disposto nos arts. 970 e 1.179 do Código Civil, ficando 

dispensados de seguir um sistema de contabilidade, com base na escrituração de 

seus livros. É o que decorre da regra do art. 68 da LC 123/2006; Os MEs somente 

são dispensados dessas exigências se exercerem a atividade de forma individual e 

sua renda bruta anual for igual ou inferior a R$ 36.000; os EPPs submetem-se à 

regra geral de escrituração.  

A concepção do MEI tem por escopo a legalização de pequenas atividades 

informais, como ambulantes, sapateiros, manicures, encanadores, eletricistas, 

pedreiros, etc. e evitar a informalidade. Tem como finalidade, do mesmo modo, o 

amparo previdenciário desses agentes econômicos e a desburocratização do 

registro empresarial. 

São características do MEI, ter receita Bruta Anual de até R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais por ano); ser optante pelo Simples Nacional; não estar impedido 

de optar pela sistemática de recolhimento de impostos e contribuições abrangidos 

pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da Receita 

Bruta por ele auferida no mês; possuir um único estabelecimento; não participar de 

outra empresa como titular, sócio ou administrador; ter, no máximo, um único 

empregado que receba exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da 

categoria profissional.  

 
 

3.5 EXPANSÃO DO MICROCRÉDITO A PARTIR DE 2002 

GOVERNO LULA 

Durante o governo Lula, houve uma expansão do saldo das operações de 

crédito total. Todas as atividades tiveram variações, contudo este trabalho discorrerá 
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apenas sobre as operações de crédito pessoal direcionadas ao segmento pessoa 

física. O grande diferencial da política creditícia do governo Lula foi à ênfase do 

crédito voltado para pessoa física, principalmente aos mais pobres. A política de 

crédito nesse período foi causa e consequência para o aumento da chamada "classe 

C". A expansão do crédito verificada esteve associada ao relaxamento da política 

monetária e ao programa de crédito pessoal com desconto em folha, Vieceli (2011). 

Foi instituído um pacote de microcrédito durante o governo Lula e este se 

apoiava em três pilares. O primeiro conhecido como "bancarização", consistia em 

um processo de massificação de contas simplificadas, sem a inclusão de serviços 

menos usuais e assim diminuindo o custo da manutenção das mesmas. Sendo a 

conta corrente ou poupança a linha primária para se ter acesso a linha de créditos 

dos bancos, era primordial o aumento de sua abrangência. Barone (2008) 

Embora o Brasil apresente um número expressivo de cidadãos sem acesso a 

conta bancária, a quantidade dessas contas tem crescido mais que a população. 

Entre 2003 e 2010, a quantidade de pessoas que possuíam contas bancárias saltou 

de 70 milhões para 115 milhões de contas abertas e ativas. A porcentagem de 

brasileiros que possuíam uma conta foi ampliada de 40% para 59% dentro do 

sistema financeiro. 

Os outros dois pilares referem-se ao estímulo à oferta de crédito por meio da 

destinação de parte dos recursos do recolhimento compulsório sobre os depósitos à 

vista, e a formação de cooperativas de crédito de livre associação. Todos estes 

aspectos vieram por meio de uma evolução da legislação que culminou na 

promulgação da Lei 10.735 de 11 de setembro de 2003. 

O objetivo da política de microcrédito e microfinanças no Brasil durante o 

governo Lula, traçado pelo Ministério da Fazenda, era o de facilitar e ampliar o 

acesso ao crédito entre os microempreendedores formais e informais, visando a 

geração de renda e trabalho, bem como facilitar e ampliar o acesso aos serviços 

financeiros (conta corrente, poupança, seguros, créditos) pela população de baixa 

renda, reduzindo as taxas de juros nos financiamentos. 

A lei no 10820 sancionada pelo então presidente Lula deu autorização para o 

desconto em folha de pagamento dos montantes referentes ao pagamento de 
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empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil feitos por 

instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil. 

Tabela 3:  Saldo total do crédito Consignado e Microcrédito (em milhões de reais) 

 

Fonte: Elaboração da equipe do IDESPP 

 

 

Durante o governo Lula o crédito consignado teve picos de crescimento de 

79% ao ano, sendo 20,70% a.a a menor taxa de crescimento do período. Ao longo 

do mesmo período, o microcrédito teve pico de crescimento de 41,60% ao ano em 

2005 e 0,70% a taxa de menor crescimento registrada em 2006. 

Como dito anteriormente, as políticas econômicas adotadas pelo governo Lula 

serviram como pano de fundo para o crescimento do crédito. 

De acordo com BACEN (2015) o volume de crédito disponibilizado para 

pessoas físicas em 2003 era de R$380 bilhões. Esse número saltou em 2010 para 

em torno de R$1,6 trilhões. Dinheiro esse circulando pela nossa economia em forma 

de empréstimos. 

Com a massificação do crédito, classes menos favorecidas da pirâmide social 

passaram a consumir mais. E assim muitas das famílias usaram o crédito como 
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forma de aumentar seu poder aquisitivo e, consequentemente, aquecendo a 

economia interna. 

GOVERNO DILMA ROUSSEF 

No Primeiro Governo na Presidente Dilma Rousseff observou-se a 

manutenção da política de crédito do Governo Lula 

Segundo relatório do Dieese (2014), em dezembro de 2013, o saldo total das 

operações de crédito da economia brasileira foi de R$ 2,715 trilhões, sendo R$ 

1,464 trilhão destinado às pessoas jurídicas (PJ) e R$ 1,251 trilhão às pessoas 

físicas (PF). 

Em relação a janeiro de 2008, o saldo dessas operações apresentou 

crescimento real acumulado bastante semelhante, de 105,5% para PJ e 104,4% 

para PF, resultando numa variação real acumulada de 105% para o crédito total. 

Com isso, a participação relativa dessas duas linhas em relação ao crédito total 

praticamente não se alterou no período analisado, permanecendo em 54% para PJ e 

46% para PF. 

Observou-se também, a manutenção do crescimento do crédito consignado 

durante o primeiro governo da Presidente Dilma Rousseff. 

Em relação ao microcrédito houve um claro aumento do crédito ao 

microempreendedor entre 2008 e 2013, já que, no primeiro período, o microcrédito 

ao consumo representava 73% do total, e aos microempreendedores apenas 27%. 

Em dezembro de 2013, as participações das linhas de consumo caíram para 10% e 

a aos microempreendedores subiram para 90% do microcrédito total. 
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Tabela 4:  Saldo das operações de microcrédito. 2008 a 2013 (em milhões de reais) 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 PESQUISA 

 

Para a presente pesquisa foi aplicado um questionário (Apêndice A) com 130 

microempreendedores na cidade do Rio de Janeiro cujo o objetivo foi buscar 

informações demográficas, dos seus negócios, suas percepções de crédito, 

propensão a poupar, e sua preferência por atributos de microcrédito através do 

rankeamento dos perfis da Conjoint Analysis. 

Nessa dissertação a pesquisa utilizada buscará tanto informações qualitativas 

sobre os microempreendedores (local de atividade, gênero, ocupação anterior, 

formalização, nível de “bancarização”, grau de propensão a poupar, renda, 

escolaridade), quanto quantitativas através da mensuração de suas preferências 

pelas características do microcrédito, por meio da análise estatística multivariada, 

Conjoint Analysis, e por fim, serão feitas regressões por características dos 

empreendedores, cruzando informações dos perfis, com a conjoint.  

O questionário foi aplicado na feira popular da rua São José, na feira do 

empreendedor, realizada pelo SEBRAE no Riocentro, na feira popular do Flamengo, 

na feira hippie de Ipanema, e no mercado popular da Uruguaiana. Entre os dias 02 

de novembro a 08 de dezembro de 2015. 

4.2 CONJOINT ANALYSIS  
 

A Conjoint Analysis é uma técnica matemática que quantifica e classifica os 

efeitos das características de um produto, ou seja, verifica o benefício percebido de 

cada característica estudada em relação ao benefício total do produto, e ainda, 

relativamente aos demais atributos.  É uma técnica estatística multivariada pelo qual 

as preferências dos respondentes por diferentes atributos de um produto são 

decompostas para determinar a função de utilidade para cada atributo do produto. 

Essa mensuração de preferência é importante porque permite identificar possíveis 

trade-off que os consumidores podem se deparar no momento de decidir por uma 

determinada compra. Ela fornece às empresas, portanto, informações importantes 

sobre como se posicionar e desenhar produtos Kotler (1995). 
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A conjoint é aplicada através da declaração de preferência dos consumidores 

por características predeterminadas do produto estudado. Posteriormente essa 

declaração de preferência, que podem ser notas, ranking, escolhas, declaração 

aberta, etc., são analisadas matematicamente através de regressões multivariadas, 

com o objetivo de conhecer a importância relativa das características do produto. 

Dentre os métodos mais utilizados desatacam-se o método tradicional de 

preferência declarada; a técnica baseada em escolhas; a abordagem autoexplicativa 

e a abordagem adaptativa. A técnica é a mais importante nas pesquisas de 

marketing nos últimos 45 anos, e vem sendo usado por diversas grandes empresas 

como base para decisões de oferta de produtos e serviços Rao (2014). Sua 

popularidade se dá pela possibilidade de o respondente poder escolher situações 

hipotéticas e fazer escolhas hipotéticas baseadas em suas próprias preferências.  

Podemos citar como exemplo o dilema de um consumidor no momento de 

escolher um telefone celular com diversas características, marca, peso, sistema 

operacional, especificação da câmera fotográfica, armazenamento de dados e etc.. 

Diferentes consumidores têm diferentes preferências por essas características e eles 

as levam em consideração no momento da compra. A função da Conjoint Analysis é 

definir entre essas características quais são as mais importantes para os 

consumidores, e quantificar essa importância. Dando subsídios às empresas no 

momento de desenhar e posicionar produtos. 

Como a técnica utiliza diversos termos de Marketing, e recentemente de 

Ciências Políticas, há a necessidade de padronização de alguns conceitos para 

melhor entendimento. 

• Atributos: São as características que descrevem os produtos ou 

políticas. 

• Níveis: são os diferentes valores para os atributos. 

• Perfil: é uma combinação de atributos, cada atributo em um nível 

específico, apresentado ao respondente para avaliação (ou declaração 

de preferência). 

• Cenário: é um conjunto determinado de perfis apresentado ao 

respondente para realização de uma escolha simulada (escolha 

declarada). 
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• Consumidor ou respondente: é a pessoa que participa respondendo o 

questionário. 

• Estímulo: é o conjunto de tratamento apresentado ao respondente para 

avaliar. Como este trabalho é uma Conjoint Analysis baseada em 

escolhas, cada consumidor é apresentado a diversos conjuntos de 

estímulos (choice-sets), cada um formado 8 tratamentos. 

• Ortogonalidade: é uma restrição matemática que estipula que os 

efeitos dos atributos sejam estimados de forma independente. 

• Planejamento fatorial fracionado: é uma técnica utilizada para reduzir o 

número de perfis necessários para avaliação dos respondentes. 

• Utilidade Parcial: é a utilidade de cada atributo separadamente. 

• Utilidade Total: é a soma das utilidades parciais dos atributos, e 

portando a utilidade do produto ou política. 

• Trade-off: Dilema que a pessoa se depara entre decidir entre duas 

escolhas excludentes. 

 

Podem-se destacar cinco características versáteis e importantes da conjoint 

analysis. A mensuração de trade-off’s e valores para consumidor; a capacidade de 

previsão de reações prováveis dos compradores a novos produtos ou serviços; a 

identificação de grupos (ou segmentos) de compradores que compartilham padrões 

semelhantes de trade-off ou valores; a avaliação de novos conceitos de produtos ou 

serviços em ambientes competitivos de simulações. E a otimização de perfis de 

produtos ou serviços que maximizem participação de mercado ou lucros, 

Vários autores têm contribuído para a o desenvolvimento e disseminação da 

conjoint analysis, com diversas abordagens sobre o assunto. A seguir são descritas 

as principais características dos principais métodos. 

O método tradicional utiliza as avaliações de preferências declaradas pelos 

respondentes para mensurar a escala de utilidade dos produtos para consumidores, 

onde as preferências dos consumidores são classificadas por nota ou ranking. 

Geralmente esse método utiliza perfis completos de produtos com poucos atributos, 

em geral até 9 atributos. 
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O método baseado em escolhas utiliza escolhas declaradas pelos 

respondentes entre várias opções expostas para escolha, as preferências dos 

consumidores, portanto, são estimadas por escolhas ou rankings apresentados, 

esse método é indicado para estudos com perfis de até 6 atributos.  

O método adaptativo é utilizado quando se quer testar um grande número de 

atributos. Este método usa características do método tradicional e do baseado em 

escolhas, sendo também conhecido como método híbrido.  

O método auto explicado – que utiliza uma construção de baixo para cima, ou 

composicional. Nesse método o consumidor descreve quais são seus graus de 

preferência por cada nível de cada atributo, e assim é formada a utilidade parcial de 

cada nível e de cada atributo. 

Os métodos baseados em escolhas são os mais utilizados hoje, 

principalmente por serem mais práticos e operacionais, dando escolhas hipotéticas 

muito semelhantes ao mundo real, ou seja, o trade-off que o consumidor realmente 

poderia se deparar no mercado. Por esse motivo, também, esse método foi 

escolhido para ser utilizado neste trabalho. 

Um projeto típico de conjoint analysis envolve basicamente quatro etapas 

• Desenvolvimento de estimulo com base em determinados atributos. 

• Apresentação de estímulos para uma amostra adequada de 

respondentes. 

• Estimação de funções de valor para os atributos. 

• Uso da estimativa para abordagem do problema gerencial. 
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RAO 2014 (tradução livre do autor) 

Figura 2:  Principais passos de um estudo de Conjoint Analysis 

 

 

4.3 CONJOINT ANALYSIS PARA ANÁLISE DA PREFERENCIA D O 
MICROEMPRENDEDOR PELO MICROCRÉDITO.  
 

As pesquisas de Conjoint Analysis têm como pressuposto que a utilidade total 

de um produto é a soma das utilidades parciais dos atributos deste produto, 

portanto, a fórmula utilizada para quantificar essa utilidade é dada por: 
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Yj  = U1(xj1) + ... +Ur(xjr), onde Ur é a função de utilidade parcial para o r-ésimo 

atributo. 

Para este trabalho cada atributo foi dividido em 2 níveis categóricos com 

conceitos do mercado real de microcrédito, portando pode-se utilizar séries de 

variáveis dummy na aplicação das regressões multivariadas. Nesse caso a função 

de utilidade total pode ser reescrita da seguinte forma: 

Ut(xjt) = D0 + Ut1Dt1 + ... + UtrtDtrt, + εtr, onde tr é o número de níveis discretos 

para o t-ésimo atributo, Dtr é o coeficiente das variáveis Dummy, D0 é uma 

constante, e ε é o erro do modelo. 

O principal objetivo da Conjoint é estimar o coeficiente das variáveis Dummy, 

Djt, e assim obter um indexador da preferência do microempreendedor por aquele 

atributo específico. 

Djt < 0 significa efeito desfavorável, ou seja, que diminuem a nota de 

preferência pelo produto. 

Djt > 0 significa um efeito favorável, ou seja, que aumentam a nota de 

preferência do consumidor pelo produto.  

A partir do conhecimento do coeficiente da utilidade relativa de cada atributo 

podemos estimar a importância relativa dos mesmos em percentual, através da 

fórmula:   

Onde IRs(%) é a importância relativa, em percentual, do atributo; Îs é a 

amplitude da importância do atributo, estimado pela amplitude do coeficiente, Îs= 

máx. (Djt) – min (Djt), e ∑ Î�
��� �	é somatório das amplitudes dos coeficientes Matos 

(2011). 

Nessa pesquisa, será utilizado o método baseado em escolhas. O produto é o 

microcrédito, com 5 atributos, escolhidos devido à importância declarada em 

pesquisa realizada pelo Sebrae com 2460 microempreendedores, e apresentada no 

Fórum da Cidadania Financeira, em novembro de 20155: empatia do atendimento, 

                                                 
5 Para mais informações acesse: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/estudos_pesquisas/Outros-
estudos,destaque,18 
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valor do produto (taxa de juros,), tempo de liberação (burocracia na concessão), tipo 

de empréstimo (em associação/grupo ou individual), e número de parcela para 

pagamento. Cada um dos atributos será diferenciado em dois níveis categóricos. A 

escolha por 2 níveis se justifica para melhor operacionalização dos perfis, visto que a 

cada nível acrescido há um aumento exponencial no número de perfis, se por 

exemplo fossem utilizados 3 níveis, seriam necessários 3^5 = 243 perfis. 

A gradação dos níveis foi escolhida por características do mercado de 

microcrédito carioca. A taxa de juros de 0,25% a.m. cobrada pela Agerio versus a 

taxa de 2% cobrada pelo banco Santander; tempo de liberação de 1 dia exigido pelo 

Itaú versus 7 dias pela Agerio; O tipo de empréstimo (em grupo ou individual) foi 

escolhido para verificar a importância dada pelo microempreendedor à tomada de 

microcrédito em associação, uma das principais características do microcrédito é a 

utilização de colateral alternativo, como por exemplo aval solidário (tomada de 

crédito em grupo), como alternativa às garantias reais; o número de prestações para 

pagamento, 6 meses na Agerio versus 12 meses no Bradesco, e por fim o atributo 

de qualidade no atendimento.   

Tabela 5:  Atributos da Conjoint - Microcrédito 

Atributo Nível 
Variável Dumm y 

respectiva 
Empatia do atendimento Simpático Antipático 0 1 
Preço do Microcrédito (taxa de juros) 0,25% 2% 0 1 
Tempo de Liberação 1 dia 7 dias 0 1 
Tipo de empréstimo Individual Grupo 0 1 
Número de prestações 6 meses 12 meses 0 1 

 

Para implementar um desenho fatorial completo (informar todos os perfis 

possíveis para o microempreendedor escolher suas preferências), com cinco 

atributos e dois níveis cada, seriam necessários 32 perfis (2^5), o que seria de difícil 

operacionalização para os respondentes. Neste estudo, as interações entre os 

atributos não são de interesse, mas apenas os seus efeitos principais, assim, é 

possível simplificar o desenho e obter ortogonalidade (efeitos independentes) entre 

os atributos com apenas 8 perfis Rao (2014). A operacionalização deste desenho foi 

realizada por meio de rotina do software SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), e obteve como resultado os perfis da tabela abaixo. 



41 
 

Tabela 6:  Perfis de Design fatorial fracionado (perfis da pesquisa) 

Perfil Empatia do 
atendimento 

Preço do 
Microcrédito 
(taxa de 
Juros) 

Tempo de 
liberação 

Tipo de 
Empréstimo  

Número 
de 
parcelas 

Perfil 1 
Atendimento 

Antipático 2 % ao mês Aprovação em 1 dia Individual 12 Vezes 

Perfil 2 
Atendimento 

Simpático 2 % ao mês Aprovação em 7 dia Individual 12 Vezes 

Perfil 3 
Atendimento 

Simpático 0,25% ao mês Aprovação em 1 dia Individual 06 Vezes 

Perfil 4 
Atendimento 

Simpático 0,25% ao mês Aprovação em 7 dia Em Grupo 12 Vezes 

Perfil 5 
Atendimento 

Simpático 2 % ao mês Aprovação em 1 dia Em Grupo 06 Vezes 

Perfil 6 
Atendimento 

Antipático 0,25% ao mês Aprovação em 7 dia Individual 06 Vezes 

Perfil 7 
Atendimento 

Antipático 2 % ao mês Aprovação em 7 dia Em Grupo 06 Vezes 

Perfil 8 
Atendimento 

Antipático 0,25% ao mês Aprovação em 1 dia Em Grupo 12 Vezes 

 OBS: Os cartões apresentados aos respondentes estão no Apêndice C. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 PERFIL DOS PESQUISADOS 

A pesquisa foi realizada majoritariamente no mercado popular da Uruguaiana, 

51 % do total dos entrevistados, seguido pelas feiras do bairro do Flamengo 18%,  

(gráfico 12 no apêndice D).  

Homens (68%) e jovens (gráfico 13 do apêndice D) são a maioria entre os 

pesquisados. 

53% dos entrevistados reside, ou na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro 

ou na Baixada Fluminense, (gráfico 14 do apêndice D). 

73 % dos microempreendedores pesquisados (gráfico 15 do apêndice D) têm 

grau de escolaridade médio completo ou superior (completo e incompleto), número 

bem maior do que a média brasileira, cujo percentual, segundo o IBGE, está em 

torno de 26% da população.  

Foi perguntado aos microempreendedores sobre o grau de instrução dos 

filhos maiores de 21 anos, para verificar o entendimento que a escolaridade dos pais 

tem um efeito multiplicador no nível de escolaridade das gerações futuras. Ramos 

(2011). 70% dos filhos maiores de 21 anos da amostra têm nível superior (completo 

ou incompleto), gráfico 16 do apêndice D, enquanto a média brasileira está em torno 

de 9%, segundo o IBGE. 

55% dos entrevistados possuíam emprego formal antes de iniciarem seus 

microempreendimentos (gráfico 2 abaixo). Dados da Receita Federal, entretanto, 

indicam que 55% dos MEI’s estão inadimplentes com suas obrigações. O que nos 

mostra que a política pode estar seguindo exatamente um sentido oposto ao seu 

objetivo de formalização desses empreendedores. 

Observa-se que o microempreendedor pesquisado tem amplo relacionamento 

com os serviços bancários, por exemplo 82% possuem conta corrente, 63% tem 

cartão de crédito, 85% utilizam as lotéricas para pagar boletos. Em contrapartida 

apenas 16% já utilizaram alguma linha de microcrédito. Demonstrando uma grande 

oportunidade para as instituições financeiras nesse segmento, (gráfico 5 abaixo). 
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Há obrigatoriedade de formalização dos microempreendedores para 

conseguir licença para operar nas feiras da cidade do Rio de Janeiro, isso explica o 

grande número de empreendedores formalizados (75%), gráfico 3 abaixo, a grande 

maioria MEI’s (89%), gráfico 4 abaixo.  

Por falta de oferta das instituições financeiras oficiais, os 

microempreendedores acabam se financiando em um mercado não bancário. 57% 

pegam empréstimo com amigos/parentes ou agiotas, para utilizarem em seus 

negócios, 46% pagam seus fornecedores a prazo, gráfico 6 abaixo, porém apenas 

16% já tiveram alguma linha de microcrédito. 

 O resultado mostrado no gráfico 9, abaixo, revela que entre os 

microempreendedores pesquisados a diminuição da taxa de juros seria o principal 

fator a ser melhorado nos bancos para facilitar a aquisição do crédito. O que nos 

leva a supor que a percepção desse atributo do microcrédito seja o principal fator 

desmotivador na decisão de tomar crédito. Essa afirmação intuitiva, entretanto, não 

foi corroborada pelo resultado quantitativo do trabalho.  

 As questões que resultaram nos gráficos 10 e 11, abaixo, foram formuladas 

para tentar entender o comportamento do empreendedor na interação tempo versus 

dinheiro, ou seja sua propensão a poupar. As duas estatísticas analisadas 

conjuntamente levam a entender que os microempreendedores entrevistados têm 

noção do valor do dinheiro no tempo, porém observa-se um imediatismo por parte da 

maioria dos empreendedores. A pergunta do gráfico 10 tem o objetivo de marcar o 

incentivo a esperar, a segunda é a verificação do imediatismo. Não deveria haver 

grande diferença nos resultados, pois o intervalo de tempo (1 mês) e a diferença de 

ganhos (de R$ 100 para R$ 200) são os mesmos, nas duas questões, porém há 

uma clara mudança de comportamento, quando os empreendedores decidem pelo 

ganho imediato, em detrimento de um ganho maior no futuro, 78% preferem receber 

R$200 em 7 meses do que R$ 100 em 6 meses, porém, apenas 43% preferem 

receber R$ 200 daqui a um mês do que receber R$ 100 hoje.  
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Gráfico 1:  Ocupação anterior dos Microempreendedores 

 

Gráfico 2: Tem CNPJ? 
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Gráfico 3:  É inscrito no MEI? 

 

 

Gráfico 4:  Utiliza algum desses produtos financeiros? 
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Gráfico 5:  Possui algum desses produtos financeiros como pessoa jurídica? 

 

 

Gráfico 6 Teve microcrédito em 2015? 

Apenas 7% dos microempreendedores da amostra tomaram alguma linha de 

microcrédito em 2015. 
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Gráfico 7:  Em qual banco solicitou o microcrédito? 

Dentre os bancos privados apenas o Itaú apareceu na amostra pesquisada 

 

 

 

 

 

Gráfico 8:  O que o banco poderia fazer para facilitar a aquisição do crédito? 
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Gráfico 9:  Você prefere ganhar R$ 100 daqui a 6 meses ou R$ 200 daqui a 7 
meses? 

 

 

Gráfico 10:  Você prefere ganhar R$ 100 hoje ou R$ 200 mês que vem? 
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5.2 RESULTADOS DA CONJOINT ANALYSIS 

Esse trabalhou teve como objetivo central conhecer a percepção dos 

microempreendedores em relação a algumas características das linhas de 

microcrédito que estão à disposição deles. Ao formular o questionário foi definido o 

que seria importante identificar no perfil dos tomadores e saber a real importância 

dada por eles às características das diversas opções de microcrédito. A expectativa 

inicial e durante a aplicação dos questionários foi que a taxa de juros seria o 

principal fator desmotivador na decisão de tomar o microcrédito, principalmente 

devido as altas taxas de juros cobradas pelos bancos brasileiros, seguida pelo 

tempo de liberação do crédito, em função do cultural imediatismo brasileiro.  

Outra expectativa foi a intuição da maior propensão dos 

microempreendedores em tomarem crédito em grupo, devido ao desenho dos 

produtos oferecidos pelo mercado de microcrédito, porém já na aplicação dos 

questionários foi identificado que talvez essa expectativa não seria atendida, o que 

se corroborou com o resultado da Conjoint. Outra expectativa, felizmente frustrada, 

foi a ideia que os microempreendedores não responderiam ao rankeamento dos 

perfis com a devida atenção. Por fim, esperava-se que o microempreendedor 

colocasse grande importância ao pagamento rápido do seu débito, o que não foi 

comprovado na análise. 

Empatia no atendimento 

Este atributo foi o que teve a maior importância relativa entre os atributos 

estudados (34%) (destacado em amarelo na tabela 13), quase 10 pontos 

percentuais acima do segundo mais importante (taxa de juros, com 25%), o que 

demonstra um resultado não intuitivo, visto que, tanto no senso comum, como em 

respostas expressas durante a aplicação dos questionários, vide gráfico 9, as 

pessoas colocam sempre a taxa de Juros como principal fator motivacional (no caso, 

com efeito negativo) na decisão de tomar o microcrédito. 

Preço do Microcrédito (taxa de juros) 

Embora intuitivamente, e mesmo na pesquisa qualitativa, conforme gráfico 9, 

este atributo seria o de maior importância, no resultado da regressão mostrou-se que 

está em segundo lugar com 25% de importância relativa. 

Tempo de Liberação 
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Este atributo ficou em terceiro lugar, 21% de importância relativa, quase a 

mesma importância relativa do quarto, “tipo de empréstimo”. 

Tipo de Empréstimo 

O resultado deste atributo destaca-se pelo efeito negativo do seu coeficiente 

(-0,76) (destacado em azul na tabela 13), o que significa que os empréstimos em 

grupo, tem um efeito negativo na utilidade total do produto microcrédito, ou seja, os 

microempreendedores têm aversão ao empréstimo em grupo. 

Esse efeito negativo tem implicação importante para o estudo, pois a teoria do 

microcrédito baseia-se, entre outras coisas, no conceito da garantia solidária, sendo 

necessário o associativismo e confiança mutua para a tomada do microcrédito, 

através do aval solidário. 

Número de prestações  

Como o valor p na regressão foi de 0,28 (destacado em vermelho na tabela 

13), não podemos rejeitar a hipótese que os efeitos desse atributo do microcrédito 

na percepção dos microempreendedores serem devido ao acaso.  

Cabe colocar que no momento rankeamento dos perfis pelos entrevistados, 

este atributo foi o que teve a maior discrepância de comentários de valor, ou seja, 

dependendo das características do empreendedor, haveria uma valorização inversa 

dos níveis, uma hora valorizando mais tempo para pagar, outra menos tempo. 

Tabela 7:  Resultado da Conjoint Analysis  

ATRIBUTO 
COEFICIENTE 

UTILIDADE 
PARCIAL 

IMPORTÂNCIA 
RELATIVA P 

EMPATIA NO ATENDIMENTO -1,27 34% 0,00 
PREÇO DO MICROCRÉDITO (taxa de 
juros) -0,94 25% 0,00 
TEMPO DE LIBERAÇÃO -0,77 21% 0,00 
TIPO DE EMPRÉSTIMO (GRUPO X 
INDIVIDUAL) -0,77 21% 0,00 

NÚMERO DE PRESTAÇÕES 0,148 n/a 0,28 
Notas: 121 observações. R^2 = 0,21. 5 graus de liberdade. 95% de confiança. 
A estatística P define o nível de significância do modelo, para o modelo estudado, com 5 
graus de liberdade, essa estatística deve ser menor do que 0,05. 

Os Output’s do software Stata encontram-se no apêndice E. 
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 5.2.1 RESULTADOS POR CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDED OR 

Neste trabalho buscou-se fazer regressões diferenciando as características 

dos empreendedores, porém, devido ao tamanho da amostra, a maioria dos recortes 

por características mostraram-se estatisticamente não significantes. Os resultados 

que mostraram algum resultado significante seguem abaixo, observando-se que em 

todos os recortes o atributo “número de parcelamento” foi estatisticamente não 

significante. 

Destaca-se na regressão diferenciada por gênero a maior importância 

negativa dada pelas mulheres ao atributo “Tipo de empréstimo”, com o coeficiente 

de Utilidade Parcial (-1,21), e 38% de importância relativa, destacados em azul na 

tabela 14, demonstrando maior aversão ao associativismo de crédito por parte das 

mulheres. Essa constatação tem implicação importante para a teoria, pois um dos 

fundamentos do microcrédito pensado pelo professor Yunnus, e seu Grameen Bank 

é o “empoderamento” das mulheres através da associação e empréstimos 

direcionados a elas. 

Na diferenciação por escolaridade destaca-se a maior importância dada ao 

atributo “preço do Microcrédito”, com o coeficiente de utilidade parcial (-1,68), com 

32% de importância relativa, destacados em azul na tabela 15, por parte dos 

empreendedores com nível superior, demonstrando maior sensibilidade ao preço do 

microcrédito entre empreendedores com maior escolaridade. E ainda, a maior 

importância relativa do atributo “tempo de liberação” em relação à “taxa de juros” 

(21% e 19%) respectivamente, destacados em roxo na tabela 15, por parte dos 

empreendedores de menor escolaridade, levando a uma percepção de imediatismo 

por parte destes empreendedores. 

Em relação a regressão diferenciando-se os perfis dos gráficos 10 e 11 

(verificação da propensão a poupar), destacam-se a maior importância dada ao 

atributo “preço do microcrédito” (-1,34), com 32% de importância relativa, por parte 

dos empreendedores com perfil poupador (Empreendedores que preferem receber 

R$ 200 reais daqui a um mês do que R$ 100 hoje) – destacado em azul na tabela 

16, o que demonstra maior sensibilidade ao preço do microcrédito por parte dos 

perfis poupadores. E ainda a menor importância relativa dada ao mesmo atributo 

pelos empreendedores que tem perfil imediatista (preferem receber R$ 100 hoje do 
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que R$ 200 daqui a um mês) – (-0,66), com 19% de importância relativa – destacado 

em roxo na tabela 16. 

 

Tabela 8:  Conjoint Analysis discriminada por gênero 

Homem 

ATRIBUTO COEFICIENTE 
UTILIDADE PARCIAL 

IMPORTÂNCIA 
RELATIVA P 

EMPATIA NO ATENDIMENTO -1,35 36% 0,00 
PREÇO DO MICROCRÉDITO (taxa de 

juros) -1,05 28% 
0,00 

TEMPO DE LIBERAÇÃO -0,74 20% 0,00 
TIPO DE EMPRÉSTIMO (GRUPO X 

INDIVIDUAL) -0,57 15% 
0,00 

NÚMERO DE PRESTAÇÕES N/A N/A 0,24 

Mulher 

ATRIBUTO COEFICIENTE 
UTILIDADE PARCIAL 

IMPORTÂNCIA 
RELATIVA P 

EMPATIA NO ATENDIMENTO -1,1 35% 0,00 
PREÇO DO MICROCRÉDITO (taxa de 

juros) N/A N/A 
0,18 

TEMPO DE LIBERAÇÃO -0,85 27% 0,00 
TIPO DE EMPRÉSTIMO (GRUPO X 

INDIVIDUAL) -1,21 38% 
0,00 

NÚMERO DE PRESTAÇÕES N/A N/A 0,86 

Notas: 121 observações. R^2 = 0,21. 5 graus de liberdade. 95% de confiança. 
A estatística P define o nível de significância do modelo, para o modelo estudado, com 5 
graus de liberdade, essa estatística deve ser menor do que 0,05. 

Obs.: A regressão do atributo “Preço do microcrédito” foi não significativa para 

as mulheres, pois P > 0,005. 
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Tabela 9:  Conjoint Analysis discriminada por escolaridade 

Ensino médio completo 

ATRIBUTO COEFICIENTE 
UTILIDADE PARCIAL 

IMPORTÂNCIA 
RELATIVA P 

EMPATIA NO ATENDIMENTO -1,46 41% 0,00 
PREÇO DO MICROCRÉDITO (taxa de 

juros) -0,7 19% 
0,00 

TEMPO DE LIBERAÇÃO -0,77 21% 0,00 
TIPO DE EMPRÉSTIMO (GRUPO X 

INDIVIDUAL) -0,67 19% 
0,00 

NÚMERO DE PRESTAÇÕES N/A N/A 0,88 

Ensino superior incompleto 

ATRIBUTO COEFICIENTE 
UTILIDADE PARCIAL 

IMPORTÂNCIA 
RELATIVA P 

EMPATIA NO ATENDIMENTO -1,47 28% 0,00 
PREÇO DO MICROCRÉDITO (taxa de 

juros) -1,68 32% 
0,00 

TEMPO DE LIBERAÇÃO -0,83 16% 0,01 
TIPO DE EMPRÉSTIMO (GRUPO X 

INDIVIDUAL) -1,19 23% 
0,00 

NÚMERO DE PRESTAÇÕES N/A N/A 0,73 
Notas: 121 observações. R^2 = 0,21. 5 graus de liberdade. 95% de confiança. 
A estatística P define o nível de significância do modelo, para o modelo estudado, com 5 
graus de liberdade, essa estatística deve ser menor do que 0,05. 
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Tabela 10:  Conjoint Analysis discriminada por perfil de poupança (gráfico 11) 

Prefere R$ 100 hoje do que R$ 200 mês que vem 

ATRIBUTO COEFICIENTE 
UTILIDADE PARCIAL 

IMPORTÂNCIA 
RELATIVA P 

EMPATIA NO ATENDIMENTO -1,36 39% 0,00 
PREÇO DO MICROCRÉDITO (taxa de 

juros) -0,66 19% 
0,00 

TEMPO DE LIBERAÇÃO -0,76 22% 0,00 
TIPO DE EMPRÉSTIMO (GRUPO X 

INDIVIDUAL) -0,7 20% 
0,00 

NÚMERO DE PRESTAÇÕES N/A N/A 0,16 

Prefere R$ 200 daqui a um mês do que R$ 100 hoje  

ATRIBUTO COEFICIENTE 
UTILIDADE PARCIAL 

IMPORTÂNCIA 
RELATIVA P 

EMPATIA NO ATENDIMENTO -1,19 28% 0,00 
PREÇO DO MICROCRÉDITO (taxa de 

juros) -1,34 32% 
0,00 

TEMPO DE LIBERAÇÃO -0,8 19% 0,00 
TIPO DE EMPRÉSTIMO (GRUPO X 

INDIVIDUAL) -0,86 21% 
0,00 

NÚMERO DE PRESTAÇÕES N/A N/A 0,92 
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6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nessa jornada pelo mestrado algumas vezes nos encontramos em situações 

que nos motivam a pesquisar fenômenos do dia-a-dia, que muitas vezes podem ser 

rotineiros e triviais, mas que se olhados com mais atenção deixam de ser tão triviais, 

fogem a lógica do senso comum e passam por um caminho novo que abre 

oportunidades para o desenvolvimento tanto do assunto pesquisado quanto do 

pesquisador, pois nos faz relembrar a todo o momento que o cientista não deve ter 

certezas, mas duvidas a serem questionadas e provadas. Como dizia Sócrates, “... 

estou certo de não saber...”. 

Deparei-me com um fenômeno desse tipo aplicando e analisando os 

questionários sobre as percepções dos atributos do microcrédito pelos 

microempreendedores. Embora a grande maioria dos empreendedores demandasse 

diminuição da taxa de juros dos bancos como principal fator motivacional para 

propensão a adquirir credito, as respostas das preferências apresentadas no 

resultado quantitativo da pesquisa demonstraram que eles demandavam uma coisa 

não tão trivial, que se demonstrou mais importante do que o valor do preço do 

microcrédito estipulados pelos juros. Foi demonstrado, na amostra pesquisada, que 

o atendimento seria a característica percebida como a mais importante na decisão 

de consumo do microcrédito. Outra constatação extremamente importante e na 

minha percepção, não intuitiva, que há uma aversão ao associativismo por parte dos 

empreendedores, o que têm fortes implicações para o campo do microcrédito. 

Essas conclusões podem e devem contribuir tanto para a academia quanto 

para o mercado bancário e Policy Makers, no desenvolvimento das suas políticas de 

Microcrédito.  

A desconfiança entre os empreendedores, detectada no resultado da 

pesquisa, devem ser superadas para a maior efetividade das políticas de 

microcrédito. Soluções criativas deverão ser tomadas por parte do governo, na figura 

das instituições reguladoras e incentivadoras do microcrédito, para o 

desenvolvimento da confiança e consequentemente do capital social entre os 

microempreendedores. Putnam (1993) afirma que “o capital social diz respeito a 

características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que 
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contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações 

coordenadas”. Jerônimo (2005), considera que “a confiança tem sido vista, além de 

um resultado e de um meio da interação cooperativa, como um aspecto do contexto 

organizacional e um antecedente da cooperação”. Nesse sentido, a autora relaciona 

a disposição dos indivíduos em cooperarem de forma dependente da confiança. 

Para cooperar, os indivíduos devem ter confiança suficiente para compartilharem 

seus recursos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, mesmo correndo o risco de a 

outra parte ter um comportamento oportunista, obtendo vantagem desta confiança. 

Essas informações devem, também, ser consideradas pelos bancos no 

momento da formulação de política e venda dos produtos de microcrédito. Com 

atendimento mais próximo do microempreendedor, até de forma customizada. Para 

obtenção do sucesso dessas linhas de produtos. 

Como perspectiva para o futuro, seria interessante estudar o crescimento do 

cooperativismo de crédito como instrumento capaz de mitigar a desconfiança entre 

os empreendedores, pois o próprio cooperativismo pressupõe a elevação do capital 

social, entre os cooperados. 

Outra perspectiva é saber, pressupondo-se que esses resultados possam ser 

generalizados para a população brasileira de microempreendedores, como o Banco 

do Nordeste, na figura do Crediamigo, conseguiu superar a desconfiança e 

desenvolver seu atendimento para conseguir o grande sucesso do programa, a 

ponto de ter um nível de inadimplência em torno de 1%, bem inferior a inadimplência 

geral das operações de crédito brasileiras, em torno de 3,2% segundo o Bacen. 

Portanto, finalizo essa jornada, depois de diversas constatações, com mais 

dúvidas do que comecei, me levando a crer que estou no caminho certo, o de busca 

constante por respostas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 
D1 Para o entrevistador:  Local de Atividade 
� Feira Hippie de Ipanema (1) 
� Mercado Popular da Uruguaiana (2) 
� Rio Centro (4) 
� Outro (3) 
 
 
Q43 Local de Atividade 
 
 
D2 Para o entrevistador: Qual é o sexo da pessoa entrevistada - 
� Masculino (1) 
� Feminino (2) 
 
 
D3 Qual é a sua idade? 
� Menos de 20 (1) 
� 20-29 (2) 
� 30-39 (3) 
� 40-49 (4) 
� 50-59 (5) 
� acima de 60 (6) 
 
 
D4 Qual seu local de Residência 
 
 
D5 Qual é seu nível de escolaridade? 
� Ensino Fundamental incompleto (1) 
� Ensino Fundamental completo (2) 
� Ensino Médio incompleto (3) 
� Ensino Médio completo (4) 
� Ensino Superior incompleto (5) 
� Ensino Superior completo (6) 
 
 
D7 Qual ramo de atuação: 
 
 
D8 Qual sua ocupação anterior 
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D9 indicar o principal motivo pelo qual voce decidiu abrir seu negócio: 
� Eu queria ser independente (4) 
� Eu tinha o dinheiro para começar o negócio e encontrei uma boa oportunidade 

(5) 
� Eu queria praticar meus conhecimentos e perfil profissional (6) 
� Eu não consegui um emprego com salário bom (7) 
� Eu não consegui um emprego na área em que queria trabalhar (8) 
� Eu precisava de uma fonte de renda (9) 
 
 
D10 Você tem CNPJ? 
� Sim (1) 
� Não (2) 
 
 
Q48 Já pensou em formalizar seu negócio 
� Sim (1) 
� Não (2) 
 
 
Q49 Por qual motivo ainda não formalizou? 
 
 
D11 Inscrito no MEI 
� Sim (1) 
� Não (2) 
 
 
D12 Porque você formalizou o seu negócio? 
 
 
D13 Quantas pessoas trabalham com você que não sejam da sua familia? 
� Uma (1) 
� Duas (2) 
� Mais (3) 
� Nenhuma (4) 
 
 
D14 Possui residencia própria 
� Sim (1) 
� Não (2) 
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D15 Quantas pessoas incluindo voce moram na sua casa 
� 1 (2) 
� 2 (3) 
� 3 (4) 
� 4 (5) 
� mais de 4 (1) 
 
 
D16 Tem filhos maiores de 21 anos? quantos? 
� Não tem filhos maiores de 21 anos (1) 
� 1 (2) 
� 2 (3) 
� 3 (4) 
� mais de 3 (5) 
 
 
D17 Qual o maior grau de instrução entre os seus filhos maiores de 21 anos 
� Ensino Fundamental incompleto (1) 
� Ensino Fundamental completo (2) 
� Ensino Médio incompleto (3) 
� Ensino Médio completo (4) 
� Ensino Superior incompleto (5) 
� Ensino Superior completo (6) 
 
 
D18 Qual e renda familiar total 
� R$ 0 a R$ 1.000 (1) 
� R$ 1.000 a R$ 2.000 (2) 
� R$ 2.000 a R$ 5.000 (3) 
� R$ 5.000 a R$ 7.000 (4) 
� R$ 7.000 a R$ 10.000 (5) 
� Acima de R$ 10.000 (6) 
 
 
Q46 Quanto vc vende por mês? 
� R$ 0 a R$ 1.000 (1) 
� R$ 1.000 a R$ 2.000 (2) 
� R$ 2.000 a R$ 5.000 (3) 
� R$ 5.000 a R$ 7.000 (4) 
� R$ 7.000 a R$ 10.000 (5) 
� Acima de R$ 10.000 (6) 
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Q47 Qual seu lucro aproximado? 
� R$ 0 a R$ 1.000 (1) 
� R$ 1.000 a R$ 2.000 (2) 
� R$ 2.000 a R$ 5.000 (3) 
� R$ 5.000 a R$ 7.000 (4) 
� R$ 7.000 a R$ 10.000 (5) 
� Acima de R$ 10.000 (6) 
 
 
M1 Utiliza algum desses produtos como PF 

 Sim (1) Não (2) 

Conta Corrente (1) �  �  

Caixa eletrõnico (2) �  �  

Cartão de Crédito (3) �  �  

Conta Poupança (4) �  �  

Lotéricas (5) �  �  

Carnê de Lojas (6) �  �  

Credito pessoal 
(financeira) (7) �  �  

Cheque especial (8) �  �  

Cartão de Crédito (loja) (9) �  �  

Financiamento de Veículo 
(10) 

�  �  

Internet Banking (11) �  �  

Aplicativo de Banco no 
Celular (12) �  �  

Financiamento de Casa 
própria (13) �  �  

Titulo de capitalização (14) �  �  
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M1 Possui algum desses produtos financeiros? 
 sim (1) não (2) 

Pagamento de 
fornecedores a prazo (1) �  �  

Pagamento com cheque 
pré-datado (2) 

�  �  

Cartão de crédito 
empresarial (3) 

�  �  

Cheque especial (4) �  �  

Empréstimo em Banco 
Oficiais (5) �  �  

Dinheiro com 
amigo/parentes (6) �  �  

Desconto de títulos 
emprestimos (7) 

�  �  

Microcrédito (8) �  �  

Factoring (9) �  �  

Emprestimos em 
cooperativa de crédito (10) �  �  

Outros tipos de leasing / 
financeira (11) �  �  

Emprestimos com agiota 
(12) �  �  
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M3 Desses emprestimos algum foi para o seu negócio? 
� Sim (1) 
� Não (2) 
 
 
M4 Como PJ ou PF 
� Pessoa Juridica (1) 
� Pessoa Física (2) 
 
 
Q41 Qual o principal motivo que te faz buscar o crédito? 
 
 
M5 Tentou um microcrédito em 2015? 
� Sim (1) 
� Não (2) 
 
 
Q50 Por que não tentou microcrédito 
 
 
M6 Qual valor você precisava? 
� R$ 0 a R$ 1000 (1) 
� R$ 1.000 a 3.000 (2) 
� R$ 3.000 a R$ 6.000 (3) 
� R$ 6.000 a R$ 9.000 (4) 
� R$ 9.000 a R$ 12.000 (5) 
� R$ 12.000 a R$ 15.000 (6) 
 
Q44 Conseguiu o valor que você precisava? 
� sim (1) 
� não (2) 
 
 
M7 Qual valor você conseguiu? 
 
 
Q42 Você conseguiu o restante valor de uma outra forma? 
� Sim (1) 
� Não (2) 
 
 
Q45 Com qual banco você pegou o microcrédito? 
 
 
M10 O que o Banco poderia fazer para facilitar a aquisição do crédito? 
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T1 Você prefere receber R$ 100 com certeza daqui a 6 meses, ou R$200 com 
certeza daqui a 7 meses? 
� 100R$ daqui a 6 meses (1) 
� 200R$ daqui a 7 meses (2) 
 
T2 Você prefere receber R$ 100 hoje, ou R$ 200 com certeza daqui a um mês? 
� 100R$ hoje (1) 
� 200R$ daqui a um mês (2) 
 
 
T3  Por favor, diga em que medida você concorda com esta afirmação em uma 
escala de 1 a 5.  

 Discordo 
fortemente 

(1) 

Discordo um 
pouco (2) 

Nem 
discordo 

nem 
concordo (3) 

Concordo 
um pouco (4) 

Concordo 
fortemente 

(5) 

Ter mais 
empregados 
no futuroé 
importante 
para você 

considerar o 
seu negócio 
um negócio 

de 
successo? 

(7) 

�  �  �  �  �  
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Q44 Conjoint 
 1º 

Lugar 
(1) 

2º 
Lugar 

(2) 

3º 
Lugar 

(3) 

4º 
Lugar 

(4) 

5º 
Lugar 

(5) 

6º 
Lugar 

(6) 

7º 
Lugar 

(7) 

8º 
Lugar 

(8) 

Cartão 
1 (1) 

�  �  �  �  �  �  �  �  

Cartão 
2 (2) 

�  �  �  �  �  �  �  �  

Cartão 
3 (3) �  �  �  �  �  �  �  �  

Cartão 
4 (4) �  �  �  �  �  �  �  �  

Cartão 
5 (5) �  �  �  �  �  �  �  �  

Cartão 
6 (6) 

�  �  �  �  �  �  �  �  

Cartão 
7 (7) 

�  �  �  �  �  �  �  �  

Cartão 
8 (8) 

�  �  �  �  �  �  �  �  

 
 
 
C2 Para o entrevistador: O entrevistado prestou atenção durante a entrevista? 
� Yes (1) 
� No (2) 
 
C3 Observações adicionais do entrevistador: 
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APÊNDICE B - EVOLUÇÃO NORMATIVA DO 
MICROCRÉDITO  
 

Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 - Inclui o microcrédito como uma das 

finalidades das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). 

Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001 - Institui as Sociedades de Crédito 

ao Microempreendedor. 

Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003 - Estabelece o direcionamento de 

parte dos depósitos à vista captados pelas instituições financeiras para operações 

de crédito destinadas a microempreendedores e pessoas naturais de baixa renda ou 

detentoras de aplicações financeiras de pequeno valor. O crédito poderia ter como 

finalidade o consumo ou o financiamento de atividades produtivas. 

Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005 - Institui o Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), com o objetivo de propiciar o arcabouço 

técnico-legal consistente para facilitar e ampliar o acesso ao crédito produtivo e 

orientado aos microempreendedores. 

Resolução CMN nº 3.422, de 1º de dezembro de 2006 - Regulamenta a Lei nº 

10.735, de 2003. Fixa em, no mínimo, 2% o percentual dos depósitos à vista a ser 

aplicado em operações de microcrédito. Em caso de não aplicação, esses recursos 

devem ser recolhidos ao BCB sem remuneração. Válido para depósitos captados por 

bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e Caixa Econômica 

Federal. 

Resolução CMN nº 4.000, 25 de agosto de 2011 - Substitui a Resolução CMN 

nº 3.422, de 2006. Determina que, do total dos 2% de depósitos a vista direcionados 

ao microcrédito, um percentual mínimo seja destinado ao microcrédito produtivo 

orientado. Esse percentual foi estabelecido de forma escalonada, até chegar a 80% 

do total da exigibilidade, a partir de 1º de julho de 2013. 

Circular Banco Central nº 3.566, de 8 de dezembro de 2011 - Define critérios 

para aferição do cumprimento de exigibilidade de aplicação dos depósitos à vista em 

operações de microcrédito e estabelece procedimentos para remessas de 

informações relativas a essas operações. 
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APÊNDICE C - CARTÕES PARA OPÇÃO DOS 
MICROEMPREENDEDORES  
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APÊNDICE D – DEMAIS GRÁFICOS DO PERFIL DOS 

ENTREVISTADOS 

 

Gráfico 11:  Local de atividade dos microempreendedores 

 

 

Gráfico 12:  Faixa etária dos Microempreendedores 

Observa-se uma predominância de empreendedores jovens 

aproximadamente 50% dos microempreendedores têm menos de 40 anos. 
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Gráfico 13:  região de residência dos Microempreendedores 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14:  Nível de escolaridade dos Microempreendedores 
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Gráfico 15:  Escolaridade dos filhos dos Microempreendedores maiores de 21 
anos 

 

 

Gráfico 16:  Principal motivo para ter iniciado o negócio 
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Gráfico 17:  Principal motivo para formalização 

 

 

Gráfico 18:  Possui quantos empregados não familiar? 

Observa-se que, entre os empreendedores pesquisados, o percentual de 

geração de empregos de pessoas fora da família é baixo 32%. 
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Gráfico 19:  Renda familiar dos Microempreendedores 

Observa-se que os empreendedores pesquisados têm renda familiar similar a 

média brasileira, renda familiar da amostra, aproximadamente R$ 3.800 versus R$ 

3.400 da média familiar brasileira, segundo o IBGE. 

 

Gráfico 20:  Ter mais empregados no futuro é importante para considerar seu 
negócio bem sucedido? 

71% dos 129 empreendedores associam o sucesso do seu negócio a 

contratação de mais mão de obra. 
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Gráfico 21:  Principal motivo para buscar crédito 

Muitos empreendedores confundem investimento com compra de mercadoria 

para venda (capital de giro). O que corrobora o principal motivo descrito na literatura 

para busca de credito por parte dos microempreendedores, para capital de Giro. 
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APÊNDICE E – OUTPUTS DO SOFTWARE STATA 
 

Tabela 11:  Output Stata - Regressão Geral 

 

Onde source é a fonte (do modelo ou residual); SS é a soma dos quadrados, 

df é o grau de liberdade; MS é a média dos quadrados; F é o teste F; R-squared é o 

R^2; Root MSE é o erro médio da soma dos quadrados; Coef. é o coeficiente dos 

atributos; Importância relativa é a importância relativa do atributo, Std. Err. é o desvio 

padrão, t é a estatística t (coeficiente dividido pelo desvio padrão), P>t é a estatística 

P(determina o nível de significância do modelo); e 95% conf interval é o intervalo de 

confiança do coeficiente com 95% de certeza. 
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Figura 3:  Output da Conjoint por gênero 
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Figura 4:  Output da Conjoint por escolaridade 

Somente os empreendedores com nível médio completo e superior 

incompleto obtiveram resultados estatísticos significativos. 

 
Figura 5:  Output da Conjoint por perfil de poupança (gráfico 10) 
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Tabela 12:  Conjoint Analysis discriminada por perfil de poupança (gráfico 10) 

Prefere R$ 200 em 7 meses do que R$ 100 mês em 6 me ses 

Atributo 
Coefic. Utilidade 
Relativa 

Importância 
relativa 

Empatia no atendimento -1,37 35% 
Preço do microcrédito (taxa juros) -0,92 24% 
Tempo de liberação -0,73 19% 
Tipo de empréstimo (grupo ou 
individual) -0,88 23% 

Número de prestações N/A N/A 
 

 

Figura 6:  Output da conjoint por perfil de poupança (gráfico 11) 

 

 




