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RESUMO 

A presente tese teve por objetivo analisar a atuação dos atores no processo de 
formação da agenda de Inclusão Financeira no Brasil, com foco na análise de (1) como 
os atores se articularam em defesa de suas ideias e interesses no processo decisório 
de uma política pública, e (2) quais elementos não-humanos influenciaram o processo 
de formação da agenda. A Teoria Ator-Rede foi utilizada como lente teórica, uma vez 
que se entende que a formação da agenda pode ser compreendida por meio de um 
processo contínuo de associações entre diferentes mediadores, denominados de 
actantes (humanos e não-humanos). A pesquisa guiou-se pelos procedimentos da 
pesquisa qualitativa, valendo-se de levantamento de dados primários (por meio de 
entrevistas semiestruturadas) e secundários (viabilizados por meio de leis, decretos, 
regulamentações, relatórios, atas dos Fóruns de Inclusão Financeira, dentre outros). 
As entrevistas, com 19 participantes, foram realizadas por meio da técnica snowball 
(bola de neve), entre os meses de outubro a dezembro de 2016. Os dados foram 
analisados por meio da análise de conteúdo, que contou com a utilização Software 
Atlas TI. A agenda de Inclusão Financeira no Brasil é fruto de um processo 
incremental, que contou com a atuação de uma ampla gama de atores (do governo, 
do mercado, fomentadores e estudiosos e atores internacionais) e que foi influenciada 
por alguns elementos não-humanos. A dinâmica do processo de formação da agenda 
de Inclusão Financeira foi analisada por meio dos quatro momentos da translação, 
apresentados por Callon (1986). No decorrer destes quatro momentos foi possível: 
(problematização) identificar a identidade dos atores que atuaram no processo de 
formação da agenda de Inclusão Financeira, no qual o BCB é o ator focal deste 
processo, bem como o Ponto de Passagem Obrigatório (PPO), que foi a união de 
esforços na busca de soluções para o problema da exclusão da população de baixa 
renda; (atração de interesses) evidenciar o processo de articulação da rede de 
relações para a inclusão financeira, iniciada a partir do I Fórum de Inclusão Financeira; 
(recrutamento) enfatizar a cooperação entre os atores, que buscou catalisar os 
esforços em prol de um objetivo comum, que buscaram desempenhar seus papéis, 
dentro de suas competências; e (mobilização) mostrar os esforços dos atores como 
entidades representativas do interesse coletivo. 

 

Palavras-chave: Formação da agenda. Inclusão Financeira. Atores. Agenda de 
Inclusão Financeira. Teoria Ator-Rede.  
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ABSTRACT 

This thesis aimed to analyze the actors performance in Financial Inclusion agenda-
setting process in Brazil, focusing on analysis of (1) how actors articulated themselves 
in defense of their ideas and interests in conclusive process of a public policy, and (2) 
what non-human elements influenced the agenda-setting process. Actor-Network 
Theory was used as a theoretical lens, since it is understood that the agenda-setting 
can be taken through a continuous process of associations between different 
mediators called actants (human and non-human). The research was guided by 
qualitative research procedures, it used primary data (semi-structured interviews) and 
secondary data (laws, decrees, regulations, reports, minutes of Financial Inclusion 
Forums, and others). Interviews were carried out with 19 participants using snowball 
technique, between October and December 2016. Data were tested through content 
analysis using Atlas TI Software. The agenda of Financial Inclusion in Brazil is the 
result of an incremental process, which was attended by a wide range of actors 
(government, market, developers and scholars and international actors) that was 
influenced by some non-human elements (macro-actors). The dynamics of Financial 
Inclusion agenda-setting process in Brazil was analyzed through four phases of 
translation, presented by Callon (1986). During these four phases, it was possible: 
(problematization) to identify the identity of the actors who acted in Financial Inclusion 
agenda-setting process, in which the BCB is the focal actor of this process, as well as 
the Obligatory Passage Point (OPP), that was the union of efforts searching for 
solutions to the exclusion of low income population; (interessement) to emphasize the 
articulation process of network relations for financial inclusion, originated from First 
Financial Inclusion Forum; (enrolment) to emphasize cooperation among actors, which 
aimed to catalyze efforts towards a common goal, and searched to play their roles, 
within their abilities; and (mobilization) to show actors efforts as representative entities 
of public interest. 

 

Keywords: Agenda-setting. Financial Inclusion. Actors. Financial Inclusion Agenda. 
Actor-Network Theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os atores são centrais no processo de políticas públicas, especialmente no processo 

de formação da agenda. Os atores, internos ou externos aos governos, são 

determinantes no estágio de formação da agenda para que dado problema seja 

identificado como problema público e, assim, incluído na agenda política. Estudos 

sobre o tema sublinham o importante papel que os atores, individuais, coletivos ou 

organizacionais, desempenham no desenvolvimento de uma política pública. Isto se 

justifica pelo fato de que nas últimas décadas o "público" da administração pública foi 

redefinido, ampliando suas fronteiras para além do Estado (FARAH, 2011). A autora 

menciona que a redefinição de público passa a incluir não somente o governo, mas 

organizações não governamentais e privadas orientadas para a prestação de serviços 

públicos, visto que políticas públicas dependem de uma rede de atores sociais, de 

coordenação de diversas jurisdições (diferentes níveis de governo, distintas agências 

de um mesmo nível de governo) e da articulação de atores governamentais e não 

governamentais, assim como de articulações de governos nacionais a entidades 

supranacionais ou a atores transnacionais. 

Diante desta diversificação de atores, muitas vezes marcada por interações não 

hierárquicas e por um baixo grau de formalização no intercâmbio de recursos e 

informações (FARIA, 2003), as políticas públicas devem ser formuladas e 

implementadas em um contexto de relações intergovernamentais e de parcerias com 

a sociedade civil. As organizações públicas estão imbricadas em relações formais e 

informais, que envolvem uma diversidade de atores, dentro das quais os gestores 

públicos orientam seus processos de deliberação e elaboração de políticas. 

Apesar da importância dos atores para o desenvolvimento dos processos político-

administrativos, ainda é incipiente a literatura que apresenta estudos empíricos sobre 

a atuação dos mesmos no processo de política pública. Mais incipiente ainda são 

estudos mais sistematizados sobre a influência dos atores nos diferentes estágios do 

policy cycle, em especial no estágio de formação da agenda, no qual um maior número 

de atores pode estar envolvido na identificação de um problema e na demanda de 

ação governamental, influenciando os tomadores de decisão. Estes atores, em maior 
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número, envolvidos no estágio de formação da agenda (e de avaliação), segundo 

Howlett et. al. (2013), constituem o universo da política pública. 

É com base nesta lacuna da literatura que se busca responder a questão central que 

guiou a elaboração da presente tese: como os atores atuam no processo de formação 

da agenda de uma política pública? Para responder a esta pergunta, teve-se como 

objetivo geral analisar a atuação dos atores no processo de formação da agenda de 

Inclusão Financeira, com foco na análise de (1) como os atores se articularam em 

defesa de suas ideias e interesses no processo decisório de uma política pública, e 

(2) quais fatores influenciaram o processo de formação da agenda. O presente estudo 

procurou ir além da compreensão de como um problema ascende na agenda 

governamental. Procurou entender o processo de formação da agenda de Inclusão 

Financeira pela compreensão das características dos atores, quais organizações 

representam, quais recursos dispõem, que papéis desempenham, que interesses e 

ideias defendem, como se relacionam uns com os outros, bem como pela identificação 

e compreensão dos fatores que influenciaram suas decisões. 

A agenda de Inclusão Financeira foi selecionada como objeto empírico da presente 

tese devido à sua fundamental importância para o contexto econômico e social, haja 

vista que um ambiente de relações financeiras sustentáveis e inclusivas é fator 

catalisador para o desenvolvimento social e econômico de um país. A inclusão 

financeira proporciona a inserção de pessoas de baixa renda ao universo de negócios 

ligados direta ou indiretamente às finanças. À medida que facilita o acesso da 

população aos serviços financeiros, a inclusão financeira agrega ao mercado 

financeiro uma faixa de indivíduos localizada na base da pirâmide de renda, bem como 

viabiliza o acesso de pessoas, antes excluídas, ao sistema financeiro formal.  

Ao agregar ao mercado financeiro uma gama de indivíduos com menor renda, tem-se 

uma maior inclusão social e, consequentemente, um melhor desenvolvimento 

econômico. Ademais, a exclusão financeira está intrinsecamente relacionada à 

pobreza. Nessa perspectiva, a inclusão financeira atua como força relevante na 

redução da pobreza e da desigualdade, haja vista que um maior acesso aos serviços 

financeiros é importante ferramenta para reduzir a desigualdade de renda. 

A agenda de Inclusão Financeira brasileira visa à promoção da inclusão financeira da 

população de menor renda, por meio de várias ações e programas governamentais 
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que promovem o acesso (Correspondentes Bancários, Instituições de Microfinanças, 

dentre outros canais) e o uso dos serviços financeiros (Contas simplificadas, Acesso 

ao Crédito, Instrumentos de Pagamento, dentre outros).  

Além da importância da inclusão financeira para o desenvolvimento de um país, o 

trabalho se torna relevante, também, pelo fato de que ainda há poucos estudos com 

foco nesta agenda. Dessa forma, ao analisar a atuação dos atores no processo de 

formação da agenda de Inclusão Financeira, o presente trabalho contribui não 

somente no sentido de apresentar uma visão global das ações e programas que 

compõem a agenda no país, mas também de contar a história sobre a formação da 

agenda destas ações e programas, analisando a articulação entre os atores, bem 

como identificando os elementos que influenciaram os mesmos no processo decisório.  

Ante o exposto, o estudo é importante não apenas em função da relevância que a 

inclusão financeira adquiriu nas últimas décadas, mas também porque lança um olhar 

a respeito de aspectos mais subjetivos em torno do processo de formação da agenda 

em tela. Esse enfoque contribui para identificação de fatores que influenciam as 

políticas e que, muitas vezes, não são explicitados.  

A análise da atuação dos atores na formação da agenda de Inclusão Financeira guiou-

se pela lente da Teoria Ator-Rede (TAR), visto que a formação da agenda pode ser 

compreendida como um contínuo processo de associações que envolve diferentes 

mediadores (actantes). A TAR enfatiza o caráter inter-relacionado e heterogêneo de 

seus actantes, sejam sociais (humanos) ou naturais (não-humanos), apontando que, 

assim como os humanos, os não-humanos têm importante participação na construção 

da realidade, que vai sendo produzida por meio das translações.  

Sendo assim, o pressuposto deste trabalho foi de que as políticas públicas são 

resultado da articulação entre os atores, bem como de sua interação com diversos 

fatores (elementos não-humanos) que moldam a atuação dos mesmos no processo 

decisório. As políticas públicas refletem as ideias dos atores ou grupos distintos de 

atores e resultam de trocas políticas estabelecidas entre estes atores em momentos 

específicos do cenário político. Ademais, as decisões dos atores são moldadas por 

um macroambiente que os envolvem.  
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Além desta seção introdutória, a presente tese está estruturada em outras sete 

seções. Nas seções dois e três são apresentadas as bases teóricas e conceituais que 

balizaram a pesquisa. A seção dois aborda o processo de política pública e a formação 

da agenda. A seção três apresenta uma reflexão sobre o tema inclusão financeira, 

que está diretamente relacionado ao objeto empírico da presente pesquisa. A seção 

quatro aborda a agenda de Inclusão Financeira em âmbito internacional e nacional, 

visando apresentar o movimento dos debates em torno do tema, bem como os 

principais atores que participaram destes debates. Na seção cinco é apresentado o 

Modelo Teórico de Análise, bem como os procedimentos metodológicos que 

nortearam a pesquisa. A seção seis apresenta a análise dos dados primários. Em um 

primeiro momento, a seção apresenta os atores que atuaram no processo de 

formação da agenda de Inclusão Financeira bem como as influências da agenda. 

Posteriormente, a seção apresenta a articulação entre os atores por meio dos quatro 

momentos da translação da agenda e os conflitos da agenda. A seção é encerrada 

com a discussão da agenda em tela. Por fim, a seção sete apresenta as considerações 

finais da pesquisa. 
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2 PROCESSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DA AGENDA 

 

Esta seção apresenta as bases teóricas e conceituais sobre o tema macro da 

pesquisa. Primeiramente, apresenta-se um debate sobre o processo de políticas 

públicas, com vistas a proporcionar um panorama geral sobre o tema macro da 

pesquisa e, principalmente, com o objetivo de auxiliar na compreensão dos elementos 

que influenciam a atuação dos atores no processo de política pública, em especial, no 

estágio de formação da agenda. Na sequência, aborda-se o processo de formação da 

agenda de políticas governamentais (agenda-setting), que, além de definir os vários 

tipos de agenda, apresenta dois modelos que se destacam por sua capacidade em 

explicar como as agendas governamentais são formuladas e alteradas (Modelo dos 

Múltiplos Fluxos e Modelo do Equilíbrio Pontuado).  

 

 

2.1 O PROCESSO DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

2.1.1 Conceitos e tipologias de Política Pública 

 

Antes de abordar os conceitos e tipologias de políticas públicas é importante destacar 

as três dimensões da política, representadas pelos termos em inglês polity, politics e 

policy, para designar a dimensão institucional, a dimensão processual e a dimensão 

material, respectivamente (FREY, 2000). O termo polity é empregado para denominar 

as instituições políticas e se refere à ordem do sistema político (delineada pelo sistema 

jurídico) e à estrutura institucional do sistema político-administrativo (Constituição, 

regras, leis, etc.). Por sua vez, o termo politics é utilizado ao se referir aos processos 

políticos, frequentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito à imposição de 

objetivos, aos conteúdos e às decisões de distribuição. Já o termo policy é utilizado 

quando se trata dos conteúdos concretos da política, à configuração dos programas 

políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões políticas. É 
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utilizado para se referir às políticas públicas. Frey (2000) menciona que na realidade 

política essas dimensões são entrelaçadas e se influenciam mutuamente. 

Apresentada a distinção entre as três dimensões da política, os parágrafos a seguir 

abordam os conceitos e tipologias de políticas públicas (policies). Em uma definição 

simples, Dye (1972) menciona que política pública é tudo o que um governo decide 

fazer ou deixar de fazer. Por esta definição, tem-se que a política pública pode estar 

orientada tanto para a ação (atividade) quanto para a omissão (passividade). No 

entanto, é importante destacar que a atividade ou a passividade é uma decisão. 

Mesmo quando o governo age de forma passiva há uma intencionalidade, que vem 

como resposta a um problema público. Dessa forma, pode-se dizer que a política 

pública se refere à forma como um governo age, intencionalmente, em resposta a um 

problema público.  

Política pública, para Saravia (2006, p. 28), é um fluxo de decisões públicas, orientado 

a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa 

realidade. O autor acrescenta que, em um sentido operacional, política pública é um 

sistema de decisões públicas que visa a ações ou a omissões, preventivas ou 

corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da 

vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação 

dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. 

Numerosas definições de política pública tentam captar a ideia de que a policy-making 

é um processo técnico-político que visa definir e compatibilizar objetivos e meios entre 

atores sociais sujeitos a restrições (HOWLETT et. al., 2013). De acordo com os 

autores, esse processo de compatibilização de objetivos e meios tem duas 

dimensões: técnica e política. A dimensão técnica procura identificar a relação entre 

objetivos e instrumentos, visto que alguns instrumentos são mais adequados que 

outros para lidar com os problemas. Por sua vez, na dimensão política os 

pressupostos relativos a ideias modelam as noções dos atores políticos a respeito do 

que se constitui um problema, bem como os tipos de ações que são viáveis e 

aceitáveis. 

Frente a estas definições de política pública encontradas na literatura sobre o tema, 

apreende-se que: (1) a política pública é um processo dinâmico que envolve decisão 

consciente sobre o que fazer (ou não fazer), ou seja, qual problema resolver, quais 
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recursos se devem priorizar; (2) o governo, apesar de ser o agente primário, por sua 

capacidade de tomar decisões oficiais em nome dos cidadãos, não é o único agente 

no processo de política pública. Outros atores, não governamentais ou societários, 

estão envolvidos no processo de tomada de decisão, visto sua capacidade de 

influenciar e agir. Ainda que, em geral, as políticas sejam elaboradas dentro do 

aparato institucional-legal do Estado, as iniciativas e as decisões podem ser 

provenientes de diversas origens; (3) a política pública é desenvolvida em um 

dinâmico e complexo processo político, que envolve diferentes atores, instituições, 

ideias, dentre outros elementos; (4) a essência da política pública é o problema 

público. Independentemente de ser fruto de uma decisão pública ou privada, para ser 

compreendida como uma política pública, a mesma deve responder a um problema 

público, ou seja, apresentar-se como solução a um problema coletivo; e (5) a política 

pública é um comportamento orientado para o alcance de objetivos. Toda e qualquer 

política pública é formulada para alcançar determinado(s) objetivo(s) e sua execução 

deve estar orientada de forma a não se desviar do(s) objetivo(s) traçado(s). 

As políticas públicas incluem tanto temas de governo (políticas de governo) quanto de 

Estado (políticas de Estado). As políticas de governo são políticas de curto prazo, 

específicas de um grupo em mandato eletivo. Já as políticas de estado são políticas 

de longo prazo, que perduram por mais de um governo, ou seja, mais de um ciclo 

eleitoral. Depois de desenhadas e formuladas, as políticas públicas podem tomar 

forma de planos, projetos, programas, leis, campanhas, bases de dados ou sistema 

de informação, dentre outros, para serem implementadas. 

De acordo com Secchi (2013, p. 7), as políticas públicas podem ser delimitadas como 

diretrizes estruturantes (de nível estratégico), que seriam as macropolíticas, ou como 

diretrizes de nível intermediário ou operacional. O autor exemplifica esta delimitação 

com o caso da educação superior no país. O modelo de educação superior, baseado 

na oferta gratuita por meio das universidades públicas e a oferta paga por meio das 

universidades privadas e públicas não estatais é uma política estruturante 

(estratégica). Esta política é dirigida para um enfrentamento público: a necessidade 

de formação técnico-científica dos brasileiros. Dentro deste modelo de política existem 

várias políticas de nível intermediário, como a política de expansão da oferta pública, 

por exemplo. Dentro da política de expansão da oferta pública existem várias políticas 

de nível operacional, como o FIES (Financiamento Estudantil), por exemplo. O autor 
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menciona que a cada nível da política pública há um entendimento diferente dos 

problemas e das soluções; há uma configuração institucional diferente, existem atores 

e interesses diferentes. 

A literatura apresenta várias formas de categorizar as políticas públicas, de acordo 

com a classificação por temas, conteúdos, atores, estilos, instituições, dentre outros 

fatores que abarcam o processo de política pública. As tipologias são mais 

apropriadas para os estudos de avaliação de políticas do que de processo decisório. 

No entanto, é importante se ter em mente as tipologias de políticas públicas haja vista 

que, na medida em que um problema ascende na agenda, o mesmo terá uma solução 

por meio de uma política pública, que será caracterizada de acordo com uma ou mais 

tipologias presentes na literatura. Ademais, o grau de conflito e consenso entre os 

atores no processo de política pública depende do tipo de política em tela.  

Uma forma simples de categorizar as políticas públicas é pelo tema, ou área, a que a 

política pública se insere. Temas como saúde, educação, habitação, emprego e renda, 

segurança, meio ambiente são usualmente utilizados para caracterizar, a priori, de 

forma genérica, as políticas públicas. Outras tipologias são apresentadas pela 

literatura, de forma a apresentar um esquema de interpretação e análise de um 

fenômeno político, baseado em categorias analíticas mais sofisticadas. 

Uma das tipologias mais difundidas sobre políticas públicas é a Tipologia de Lowi, que 

se baseia na forma e nos efeitos dos meios de implementação, bem como no modo 

de resolução de conflitos políticos. Esta tipologia foi desenvolvida em 1964, por 

Theodore L. Lowi, e apresenta quatro tipos de políticas: políticas regulatórias, políticas 

distributivas, políticas redistributivas e políticas constitutivas (SECCHI, 2013). As 

políticas regulatórias trabalham com ordens e proibições, decretos e portarias, que 

visam estabelecer padrões de comportamento, serviço ou produto para atores 

públicos e privados. As políticas regulatórias se desenvolvem dentro de uma dinâmica 

pluralista, em que a capacidade de aprovação, ou não, de uma política desse gênero 

é proporcional à relação de forças dos atores e interesses presentes na sociedade 

(idem, ibidem). Haja vista que os custos e benefícios dependem da configuração 

concreta da política e que cada política pode atender a interesses particulares e 

restritos, os processos de conflito, de consenso e de coalizão podem se modificar 

conforme a configuração específica das políticas. Código de trânsito, Código de 
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defesa do consumidor, Legislação trabalhista, proibição do fumo em locais fechados 

são exemplos deste tipo de política. 

As políticas distributivas se referem a políticas pontuais, relacionadas à oferta de 

produtos, serviços ou benefícios concentrados para alguns grupos de atores, com 

custos difusos para toda a sociedade. São caracterizadas por um baixo grau de 

conflito, pelo fato de apresentar pouca oposição da sociedade. Subsídios, gratuidade 

de taxas em determinados serviços, incentivos fiscais são exemplos de políticas 

distributivas. 

Por sua vez, as políticas redistributivas visam distribuir bens e serviços a segmentos 

particularizados da população por meio de recursos oriundos de outros segmentos 

específicos. Pelo fato de conceder benefícios concentrados a algumas categorias e 

implicar custos concentrados sobre outras categorias, as políticas redistributivas 

provocam muitos conflitos. A dinâmica que predomina na arena política quando se 

trata de políticas redistributivas é o elitismo, no qual se formam duas elites, uma 

demandando que a política se efetive e outra atuando para que a política não seja 

aprovada. Cotas raciais em universidades públicas, benefícios sociais, programas 

habitacionais são exemplos de políticas redistributivas. 

As políticas constitutivas são aquelas que consolidam as regras do jogo político, 

definindo as competências, jurisdições e regras para a elaboração de políticas 

públicas. Provocam conflitos entre os atores diretamente interessados, visto que tem 

capacidade de alterar o equilíbrio de poder existente. As políticas constitutivas não 

despertam o interesse dos eleitores e usuários de políticas públicas, pois não tratam 

de prestação de serviços e ações concretas do governo. O Sistema político-eleitoral, 

as regras constitucionais, a distribuição de competências entre os três poderes são 

exemplos de políticas constitutivas. É importante lembrar que as políticas públicas 

podem agregar características de mais de um tipo de política. As políticas de 

contratação e as relações trabalhistas possuem elementos regulatórios e 

redistributivos (SECCHI, 2013). 

James Quinn Wilson (1983 apud SECCHI, 2013), corroborando e complementando a 

tipologia de Lowi, apresenta uma tipologia que adota o critério da distribuição de 

custos e benefícios da política pública na sociedade. A tipologia de Wilson também 

apresenta quatro tipos de políticas, conforme mostra o Quadro 01.  
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Quadro 01: Tipologia de Políticas Públicas de Wilson 

 Custos 

Distribuídos Concentrados 

Benefícios 
Distribuídos Política Majoritária Política Empreendedora 

Concentrados Política Clientelista Política de grupo de interesse 

Fonte: Secchi (2013, p. 27). 

 

De um lado, encontram-se as políticas majoritárias, que se constituem nas políticas 

em que tanto os custos quanto os benefícios são distribuídos para a sociedade. No 

outro lado, encontram-se as políticas de grupo de interesse, que são aquelas em que 

os custos e os benefícios estão concentrados em certas categorias. Referem-se às 

políticas redistributivas, na tipologia de Lowi. Por sua vez, nas políticas clientelistas, 

os benefícios são concentrados em certas categorias e os custos são distribuídos 

coletivamente. Equivalem à política distributiva de Lowi. Já as políticas 

empreendedoras são aquelas em que os benefícios são distribuídos coletivamente e 

os custos estão concentrados em certas categorias. É importante ter em mente que 

os custos e benefícios a que Wilson se refere em sua tipologia não são apenas 

financeiros. 

Outra forma de categorizar as políticas públicas é por meio da tipologia de Gormley 

(1986 apud SECCHI, 2013), que tem por base a relação entre o nível de saliência e o 

nível de complexidade. O nível de saliência se refere à capacidade de afetar e chamar 

a atenção do público em geral. Já o nível de complexidade se refere à necessidade 

de conhecimento para a formulação e implementação da política. Gormley também 

apresenta quatro tipos de políticas públicas em sua tipologia, conforme mostra o 

Quadro 02. 

Quadro 02: Tipologia de Políticas Públicas de Gormley 

 Complexidade 

Alta Baixa 

Saliência 
Alta Política de sala operatória Política de audiência 

Baixa Política de sala de reuniões Política de baixo escalão 

Fonte: Secchi (2013, p. 28). 

 

As políticas de sala operatória são altamente complexas (tratam de questões que não 

podem ser respondidas por generalistas ou amadores) e com alta saliência (tem 

grande apelo popular, pelo fato de afetar um grande número de pessoas de modo 

significativo). Já as políticas de baixo escalão são aquelas que apresentam baixa 

complexidade na elaboração e implementação e não atraem grande atenção popular. 
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As políticas de sala de reuniões apresentam baixa capacidade de atrair a atenção da 

coletividade. No entanto, demandam um conhecimento técnico para formatar os 

contornos da política. São as reformas administrativas, as normas para regulação de 

setores específicos, dentre outras. Por fim, as políticas de audiência são aquelas que 

atraem a atenção da população, partidos políticos e mídia, mas são de simples 

elaboração. 

Outras tipologias são apresentadas na literatura, como a tipologia de Bozeman e 

Pandey (2004), que distingue as políticas de acordo com seu conteúdo técnico e 

político; de Teixeira (2002), que distingue as políticas pelo grau de intervenção 

estrutural versus conjuntural, dentre outras (SECCHI, 2013). O analista de políticas 

públicas pode utilizar uma ou mais das tipologias já consolidadas pela literatura para 

realizar a sua análise. Ademais, o analista de políticas públicas também pode construir 

sua própria tipologia, considerando outras variáveis, pertinentes em sua análise. 

O uso de tipologias, além de possibilitar uma síntese dos elementos das políticas 

públicas, é útil para comparar as políticas analisadas com políticas de outros setores, 

entre os níveis de governo, bem como possibilita comparações internacionais. No 

entanto, apesar de seus pontos positivos, Secchi (2013) apresenta três restrições 

quanto ao uso de tipologias, a saber: (1) as tipologias são reflexo de reducionismo, 

podendo deslocar-se da realidade; (2) as tipologias que se baseiam em variáveis 

qualitativas podem levar o analista a desconsiderar o meio-termo, pois muitos 

fenômenos são quantitativamente diferentes, mas qualitativamente parecidos; e (3) as 

tipologias raramente conseguem abranger categorias analíticas mutuamente 

exclusivas e exaustivas. Ou seja, às vezes um caso não consegue ser classificado 

por não possuir os requisitos das categorias de uma dada tipologia ou, então, um caso 

pode ser classificado em mais de uma categoria analítica simultaneamente.  

 

2.1.2 O Ciclo de Políticas Públicas 

 

O processo de política pública é apresentado por meio do ciclo de políticas públicas, 

que consiste em um esquema de visualização que simplifica e organiza uma política 

pública em fases (ou estágios) sequênciais e interdependentes. 
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De acordo com Howlett et. al. (2013), a ideia de simplificar a policy-making pelo 

desdobramento do processo em vários estágios discretos foi mencionada pela 

primeira vez nos trabalhos iniciais de Harold Lasswell (1956), resultando na sequência 

de estágios conhecida como ciclo político-administrativo. Lasswell (1971 apud 

HOWLETT et. al., 2013) dividiu o processo de política pública em sete estágios: (1) 

informação: o processo inicia com a reunião de informações, ou seja, a coleta, o 

processamento e a disseminação de informações pelos policy makers; (2) promoção: 

o processo avança para a promoção de opções particulares pelos envolvidos na 

tomada de decisão política; (3) prescrição: os tomadores de decisão prescrevem um 

curso de ação; (4) invocação: o curso de ação prescrito é invocado juntamente com 

um conjunto de sanções para penalizar aqueles que não cumprem com as 

prescrições; (5) aplicação: a política é aplicada pelas cortes e pela burocracia e corre 

seu curso até chegar a seu término; (6) término: encerramento da política; e (7) 

avaliação: os resultados são apreciados ou avaliados contra seus alvos e objetivos 

originais. 

Atualmente, o ciclo político-administrativo de Lasswell é também conhecido como 

Policy Cycle, ciclo de políticas públicas ou ciclo político. O estudo de Lasswell (1971) 

serviu de base e teve grande influência no desenvolvimento de estudos posteriores, 

que buscaram isolar os estágios (ou fases) do ciclo de política pública, visando facilitar 

o entendimento do processo como um todo. No entanto, estas fases não ocorrem em 

etapas lineares e consecutivas. O processo de política pública é um ciclo em constante 

movimento, no qual cada estágio apresenta dinâmicas distintas.   

Os trabalhos posteriores apresentaram avanços em relação ao trabalho de Lasswell, 

no que tange aos seguintes aspectos: (1) ultrapassam a fronteira do governo, visto 

que, segundo Howlett et. al. (2013), a análise de Lasswell, à semelhança de Dye 

(1972), focalizava a tomada de decisão no interior do governo, e pouco tinha a dizer 

a respeito das influências externas sobre o Estado; (2) a avaliação ocorre não somente 

no término do ciclo, mas durante as demais etapas do processo; (3) as políticas 

raramente se extinguem por completo. A maior parte das políticas não tem um ciclo 

de vida fixo, visto que nem sempre tem início e um término. Algumas políticas podem 

suceder a outras, com alterações muito ou pouco significativas, mas poucas políticas 

são realmente extintas (existem políticas com aspectos temporais definidos, depois 

dos quais deixam de existir; outras podem ser extintas por outros motivos pertinentes). 
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Sendo assim, em algum momento da dinâmica dos temas públicos é possível a 

aceitação de uma política, seu redesenho ou, até mesmo, sua extinção. 

Além dos avanços supracitados, os autores posteriores a Lasswell apresentam o ciclo 

político-administrativo com algumas diferenças, principalmente no que tange à 

nomenclatura e ao número de estágios (fases) do ciclo. Howlett et. al. (2013) 

apresentam cinco estágios na resolução aplicada de problemas e os estágios 

correspondentes no processo da política pública, conforme mostra o Quadro 03. 

Quadro 03: Cinco estágios do ciclo político e sua relação com a resolução aplicada de 
problemas 

Resolução aplicada de problemas Estágios no ciclo político 

Reconhecimento do problema 
Propostas de solução 
Escolha da decisão 
Efetivação da solução 
Monitoração dos resultados 

Montagem da agenda 
Formulação da política 
Tomada de decisão 
Implementação da política 
Avaliação da política 

Fonte: Howlett et. al., 2013, p. 15 

 

O quadro apresenta um modelo autoexplicativo do ciclo de políticas públicas, no qual 

cada estágio apresenta sua relação com a resolução aplicada de problemas. Segundo 

os autores, o modelo é útil não só pela forma como separa as distintas tarefas 

conduzidas no processo de policy-making, mas também porque ajuda a esclarecer os 

diferentes papéis, interativos, desempenhados pelos atores, instituições e ideias no 

processo político.   

A fase de montagem da agenda se refere ao processo pelo qual os problemas 

chamam a atenção dos governos. É o estágio em que quaisquer atores políticos 

podem estar envolvidos na deploração de um problema e na demanda de ação 

governamental. Esses atores podem ser considerados o universo da política pública. 

O estágio de formulação da política se refere ao modo como as propostas de política 

são formuladas no âmbito governamental. Neste estágio, apenas um subconjunto do 

universo da política pública (subsistema da política) está envolvido na discussão das 

opções destinadas a lidar com os problemas reconhecidos como alvo que necessitam 

da ação governamental.  

A tomada de decisão é o processo pelo qual os governos adotam um curso de ação 

ou não ação. Nesta etapa, o número de atores é reduzido ainda mais, restringindo-se 

apenas a um subconjunto do subsistema político-administrativo composto pelos 
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tomadores de decisão governamentais oficiais.  A implementação é o estágio que se 

relaciona ao modo pelo qual os governos dão curso efetivo a uma política. Neste 

estágio o número de atores aumenta novamente (a um nível relevante ao subsistema). 

E, por fim, a avaliação da política se refere aos processos pelos quais tanto os atores 

estatais como os societários monitoram os resultados das políticas, podendo resultar 

em uma reconceituação dos problemas e das soluções político-administrativas. Neste 

estágio, o número dos atores se expande ainda mais, até abarcar todo o universo da 

política pública (HOWLETT et. al., 2013). 

Secchi (2013) também apresenta o ciclo de políticas públicas composto por sete 

fases, porém com nomenclatura diferenciada, a saber: (1) identificação do problema; 

(2) formação da agenda; (3) formulação de alternativas; (4) tomada de decisão; (5) 

implementação; (6) avaliação; e (7) extinção. O autor menciona que, apesar de sua 

utilidade heurística, o ciclo de políticas públicas raramente reflete a real dinâmica ou 

vida de uma política pública, visto que as fases geralmente se apresentam misturadas 

e as sequências se alteram. A identificação do problema, por exemplo, pode estar 

relacionada ao final do processo e a fase de avaliação deve ocorrer antes do escrutínio 

do problema. Secchi (2013) complementa dizendo que alguns acadêmicos afirmam 

que não há um ponto de início e um ponto de finalização de uma política pública e que 

o processo de política pública é incerto e as fronteiras entre as fases não são nítidas. 

 

2.1.3 Os atores no processo de política pública 

 

Os processos de política pública são realizados por uma gama de atores, que exercem 

influência sobre os processos e resultados das políticas ao longo do policy cycle. 

Howlett et. al. (2013) apresentam os atores de políticas públicas em ampulheta 

paralela à ampulheta do ciclo de política pública. Segundo este modelo, a montagem 

da agenda é um estágio em que virtualmente quaisquer atores políticos poderiam 

estar envolvidos na identificação de um problema e na demanda de ação 

governamental. Esses atores são considerados o universo da política pública. No 

estágio de formulação apenas um subconjunto deste universo, denominado de 

subsistema da política pública, está envolvido na discussão das opções destinadas a 
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lidar com os problemas reconhecidos como alvos que necessitam da ação 

governamental. Na fase de tomada de decisão o número de atores é reduzido ainda 

mais, restringindo-se apenas a um subconjunto do subsistema político-administrativo, 

composto pelos tomadores de decisão governamentais oficiais (políticos eleitos, 

juízes e burocratas). No estágio de implementação, o número de atores aumenta 

novamente ao nível de subsistema e, em seguida, na fase de avaliação, expande-se 

novamente até abarcar todo o universo de política pública.  

Os atores são indivíduos, grupos ou organizações que desempenham determinado 

papel na arena política, podendo ser categorizados como atores individuais ou 

coletivos, governamentais ou não governamentais, ou ainda como políticos, 

burocratas ou sociedade civil. Esta categorização dos atores, muitas vezes, sobrepõe-

se, haja vista que um mesmo ator pode ser caracterizado, por exemplo, como um ator 

individual, governamental e político. O quadro a seguir apresenta os atores que 

compreendem o universo de políticas públicas e que podem influenciar no processo 

de política pública, caracterizados como atores governamentais e atores não 

governamentais. 
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Quadro 04: Atores no processo de Políticas Públicas 

Atores Governamentais 

Políticos 
Eleitos 

Compreendem aos ocupantes de cargos do executivo ou do legislativo, eleitos pelos 
cidadãos, e que possuem legitimidade no processo de política pública. O executivo 
é o ator-chave em qualquer subsistema da política pública e seu papel central deriva 
de sua autoridade constitucional para governar o país (HOWLETT et. al., 2013). No 
executivo atuam os políticos responsáveis pela administração da máquina pública, 
de forma direta, ou indiretamente por meio da nomeação de ministros, secretários, 
diretores e gerentes de órgãos públicos. 
O legislativo é o fórum onde se expõem problemas sociais e se desenvolvem 
políticas públicas para enfrentá-los. Quando investidos de cargos legislativos, os 
políticos são atores privilegiados na aprovação de orçamentos e na proposição de 
prioridades para os gastos públicos (SECCHI, 2013). 

Designados 
Politicamente 

São pessoas indicadas por políticos eleitos e que ocupam cargos públicos, podendo 
ser investidos em função de confiança (exclusivamente aos servidores públicos de 
carreira) ou cargos comissionados (ocupados tanto por burocratas quanto por 
pessoas externas à administração pública).  

Burocratas Compreendem ao corpo de funcionários que mantém a administração pública ativa, 
haja vista que os eleitos devem respeitar os ciclos eleitorais. Max Weber idealiza um 
corpo burocrático ocupado por pessoas qualificadas tecnicamente e que atuam 
politicamente de forma neutra, buscando o bem coletivo, por meio de uma atuação 
eficiente. Os burocratas são de fundamental importância para a eficácia das políticas 
públicas, haja vista que são detentores de conhecimento técnico sobre o serviço que 
prestam, estão mais próximos aos destinatários das políticas públicas e, não raras 
vezes, conhecem o funcionamento da máquina pública melhor que os políticos ou 
as chefias designadas.  

Atores não governamentais 

Partidos 
Políticos 

São organizações políticas formais que servem de elo entre os interesses da 
sociedade e os do governo. Os partidos políticos procuram influenciar as decisões 
governamentais, por meio de seus filiados que se candidatam em eleições 
periódicas, com o propósito de obter um mandato político, seja no âmbito do poder 
executivo ou do legislativo. Ao eleger seus representantes, os partidos políticos 
influenciam diretamente as decisões governamentais, seja como aliados ou como 
opositores do governo. 

Policy-takers São os destinatários da política, podendo ser caracterizados como indivíduos, 
grupos ou organizações. Normalmente são atores passivos. No entanto, influenciam 
a política quando agem de forma a moldar a opinião pública ou a articular os 
interesses coletivos, bem como quando assumem papel de tomadores de decisão 
no processo de política pública. 

Grupos de 
Interesse  

São grupos organizados voluntariamente que advogam em prol dos interesses e 
valores de seus membros para influenciar decisões políticas. Possuem recursos e 
conhecimento que podem não estar acessíveis a outras pessoas que não atuam no 
grupo de interesse. Os grupos de interesse podem ser organizações formalmente 
constituídas (sindicatos, conselhos profissionais, dentre outros) ou grupos que 
atuam informalmente (diversos movimentos – feministas, dos sem teto, etc.). 

Think Thanks São organizações de pesquisa e aconselhamento em políticas públicas, que se 
dedicam a questões políticas e áreas temáticas específicas. Atuam tanto na 
produção e disseminação de conhecimentos relevantes para a formulação, decisão 
e avaliação de políticas públicas, quanto na influência da opinião pública no que 
tange a problemas públicos e alternativas de políticas públicas. 

Mídia É composta pelos meios de comunicação, que assumem os papéis de difusor de 
informações e controle sobre a esfera política. Exercem papel significativo na 
formação da agenda e de avaliação de políticas públicas, haja vista sua capacidade 
de exaltar os problemas chamando a atenção da população e dos tomadores de 
decisão, bem como de influenciar a opinião pública sobre os serviços prestados. 

Organizações 
do Terceiro 
Setor 

São organizações privadas, sem fins lucrativos, que lutam por algum interesse 
coletivo. Atuam em áreas sociais em que a ação estatal é insuficiente ou inexistente. 
Podem participar tanto na tomada de decisão quanto na implementação e avaliação 
das políticas públicas. 

Fonte: elaborado com base em Secchi (2013), Howlett et. al. (2013) 
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Dentre os atores apresentados no Quadro 04, há um tipo particular de ator envolvido 

no processo de produção de políticas públicas, que se destaca entre os demais, o 

empreendedor de políticas (ou policy entrepreneur). O empreendedor de políticas 

públicas pode ser um político eleito, um burocrata de carreira, um indivíduo nomeado 

politicamente, dentre outros. Ou seja, os empreendedores são indivíduos que se 

encontram dentro dos governos (dirigentes, burocratas, servidores de carreira) bem 

como na sociedade civil (lobistas, acadêmicos, jornalistas), sendo especialistas em 

um determinado tema, com habilidades para apresentar e defender uma proposta. 

Os empreendedores de políticas públicas desempenham papel de agentes de 

mudanças no processo político, visto que sua atuação é considerada essencial para 

o surgimento de uma política pública, sua continuidade ou mudança. Assim sendo, a 

atividade do empreendedor de políticas públicas está relacionada tanto a mudanças 

nas políticas quanto na difusão da inovação. Os empreendedores estão sempre 

atentos às oportunidades, visando descobrir necessidades não satisfeitas, a fim de 

sugerir novas formas de satisfazê-las. 

Os empreendedores de políticas se empenham tanto na análise técnica quanto na 

articulação política, elementos considerados centrais na defesa de uma política. Os 

empreendedores, ou apresentam conhecimento técnico necessário para a proposição 

de alternativas à solução de problemas públicos, ou conhecem quem o detém. No que 

tange à articulação política, os empreendedores coordenam redes envolvendo grupos 

de pessoas e organizações, necessários para garantir a realização de suas propostas. 

Sendo assim, os empreendedores de políticas estão (e necessitam estar) inseridos 

em redes sociais.  

Kingdon (1995) menciona que os empreendedores da política são pessoas dispostas 

a investir seus recursos – tempo, energia, reputação e dinheiro – numa ideia ou projeto 

visando à sua concretização. Sendo assim, sua atuação envolve riscos (reputação 

pessoal, recursos financeiros e/ou emocionais), visto que o mesmo se envolve na 

busca de ações que podem trazer consequências incertas. 

Além dos atores nacionais supracitados, atores internacionais também exercem 

influência no processo de política pública. De acordo com Howlett et. al. (2013), o 

sistema internacional é cada vez mais vital na modelação das escolhas domésticas 
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de políticas públicas. Organizações internacionais1, dotadas de autoridade, atuam de 

forma a regular e moldar o comportamento dos governos quanto à adoção e o 

delineamento de determinadas políticas. Estas organizações afetam as políticas 

públicas na medida em que promovem opções ou impõem restrições aos 

formuladores de políticas. No caso da agenda de inclusão financeira, a atuação de 

atores internacionais foi (e continua sendo) de primordial importância. 

Em face do exposto, é notável que a gama de atores que exerce influência no 

processo de política pública é extensa. Destarte a importância dos atores para o 

processo de políticas públicas, é importante lembrar que nem todos os atores ocupam 

posição em todos os processos políticos, assim como, em um mesmo processo, nem 

todos exercem o mesmo nível de influência. 

Os atores relevantes em um processo de política pública são aqueles que têm 

capacidade de influenciar, de forma direta ou indireta, o conteúdo e os resultados da 

política pública. Os atores podem contribuir de forma positiva para a geração e 

implementação de políticas que visam o bem coletivo, mas também podem atuar 

como bloqueio, principalmente no processo de formação da agenda. 

Howlett et. al. (2013) aludem que, para gerar e implementar as políticas de forma 

eficaz em uma democracia capitalista, o Estado precisa ser bem organizado e contar 

com apoio de atores sociais proeminentes. Na visão dos autores, o grau em que esses 

atores serão capazes de oferecer apoio necessário depende, dentre outras coisas, de 

sua própria organização interna e de suas relações com o Estado e com os outros 

atores sociais comparavelmente poderosos. Os autores mencionam, ainda, que estas 

relações são complexas. Por um lado, a fragmentação entre os grupos sociais, ao 

mesmo tempo em que fortalece o nível de autonomia política do Estado, também mina 

a sua capacidade política pela limitação de sua habilidade de mobilizar os atores 

sociais para a resolução dos problemas. Por outro lado, a unidade dentro e entre os 

                                            

 

1 As organizações internacionais são instituições criadas por países que atuam em conjunto, de forma 
cooperativa, para buscar avanços econômicos, sociais e políticos para os países membros. São 
exemplos de organizações internacionais: ONU (Organização das Nações Unidas), Banco Mundial, 
Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização para a 
Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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grupos sociais proporciona um ambiente político estável que facilita o processo de 

política pública e promove uma implementação efetiva. No entanto, uma coesão social 

forte também pode restringir a habilidade do Estado de mudar a política de maneira 

significativa e em grande escala. 

 

2.1.4 As instituições no processo de políticas públicas 

 

A dinâmica política, assim como a dinâmica de construção de políticas públicas, varia 

substancialmente nos diferentes lugares em que ela se desenvolve (SECCHI, 2013). 

Sendo assim, é de extrema importância conhecer o cenário no qual as políticas 

públicas se desenvolvem. Este cenário é composto pelo conjunto de instituições que 

influenciam direta ou indiretamente no processo de política pública. As instituições 

condicionam as principais decisões que configuram as políticas públicas. No processo 

de política pública, as instituições podem ser caracterizadas sob três perspectivas: 

senso comum, escola institucionalista tradicional e novo institucionalismo (ou 

neoinstitucionalismo). 

Em um sentido estrito da palavra, o senso comum caracteriza as instituições como 

organizações ou entidades. Quando se trata de políticas públicas, estas organizações, 

que possuem uma estrutura e uma cultura organizacional, impregnam as ações com 

seu estilo específico de atuação (SARAVIA, 2006). Sob esta perspectiva, as 

instituições podem ser formais, como os órgãos públicos, os sindicatos e os partidos 

políticos, por exemplo, ou informais, como os grupos de interesse, por exemplo, que 

estruturam, modelam e influenciam os processos políticos.  

De acordo com a escola institucionalista tradicional, as instituições são regras formais 

que, de alguma forma, condicionam o comportamento dos indivíduos. Secchi (2013) 

menciona que, aplicando este conceito as instituições são as regras constitucionais, 

os estatutos e códigos legais, as políticas públicas passadas e os regimentos internos 

das arenas onde as políticas públicas são constituídas. Ou seja, são as jurisdições 

(leis), competências (funções) e as delimitações territoriais. De acordo com os 

institucionalistas tradicionais, as instituições (regras do jogo) são variáveis 

independentes e condicionam o jogo político e as estratégias dos atores políticos. 
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Durante a década de 1980, a abordagem neoinstitucionalista começou a ganhar 

espaço, ao adotar o conceito ampliado de instituição, no qual as regras informais são 

também aceitas como instituições e são essenciais para entender a dinâmica política. 

As regras informais são os hábitos, as rotinas, as convenções, as crenças, os valores, 

os esquemas cognitivos, que exercem forte influência sobre como se desenvolvem as 

relações sociais e, consequentemente, as relações políticas. (idem, ibidem). 

Independentemente da perspectiva, seja como organização ou como regra, formal ou 

informal, é importante entender a estrutura e o comportamento das instituições, pois 

somente entendendo como as instituições funcionam é que se pode entender como 

as políticas públicas são elaboradas e implementadas. Lanzalaco (2005 apud 

SECCHI, 2013) menciona que, pela sua capacidade de influenciar as ações dos 

atores políticos, as instituições influenciam o processo político: (1) determinando quem 

pode ou não participar de uma tomada de decisão; (2) alterando as percepções dos 

atores sobre seus próprios interesses; (3) condicionando as possibilidades de 

pressão, coalizões e enfrentamentos; (4) condicionando o acesso a novas ideias e 

paradigmas para a resolução de problemas políticos. 

As instituições políticas são padrões regularizados de interação, conhecidos, 

praticados e, em geral, reconhecidos e aceitos pelos atores sociais, se bem que não 

necessariamente por eles aprovados (FREY, 2000). As instituições, ao mesmo tempo 

em que servem para estruturar as interações sociais, também determinam posições 

de poder, eliminam possibilidades de ação, abrem chances sociais de liberdade e 

erguem barreiras para a liberdade individual (WASCHKUHN, 1994, p. 188 apud 

FREY, 2000). Como produto de processos políticos de negociação antecedentes, as 

instituições refletem as relações de poder existentes, causando efeitos decisivos para 

o processo de políticas públicas e seus resultados. 

 

2.1.5 As ideias no processo de políticas públicas 

 

A partir da década de 1980, os estudos das ciências sociais passaram a dar maior 

ênfase ao papel das ideias. Ao contrário do que ditavam as abordagens tradicionais, 

no qual o papel das ideias é secundário, para as abordagens contemporâneas as 
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ideias tornaram-se quesitos de fundamental importância no processo de formulação 

de qualquer política pública. O neoinstitucionalismo proporcionou um 

redirecionamento do foco da teoria política para as instituições, e com isso a dimensão 

das ideias ganha centralidade analítica no estudo das políticas públicas.  

No entanto, ainda há certa dificuldade em definir com exatidão as ideias no processo 

de políticas públicas. Como alude John (1999, p. 144 apud FARIA, 2003), as ideias 

podem ser definidas, por exemplo, como afirmações de valores que podem especificar 

relações causais, podem ser soluções para problemas públicos, símbolos e imagens 

que expressam identidades públicas e privadas, bem como concepções de mundo e 

ideologias. 

Apesar da dificuldade na definição de seu conceito, as ideias se apresentam como 

argumentos em defesa de diferentes visões de mundo. Dessa forma, é importante 

enfatizar a centralidade do discurso, da interpretação e da representação simbólica, 

como menciona John (1999, p. 144 apud FARIA, 2003). 

As políticas são uma disputa entre formas de discurso que são baseadas na 
luta pelo poder e na busca de significado. Os sistemas de idéias constroem 
os interesses dos tomadores de decisões. A ação política refere-se à 
linguagem [is about language], que é um sistema de significação através do 
qual as pessoas constroem o mundo [...]. Sendo a maneira pela qual as 
pessoas enquadram as questões, conferem sentido ao mundo e propõem 
soluções, as idéias têm uma vida que lhes é própria. Elas são independentes 
no sentido em que o discurso tem as suas próprias regras, as quais 
estruturam a forma como o público e os policy makers percebem os policy 
issues, como quando um problema público assume a forma de uma história, 
com um começo, um meio e um fim, sendo o fim a intervenção governamental 
bem-sucedida (JOHN, 1999, p. 157 apud FARIA, 2003). 

Nesse sentido, pode-se dizer que a produção de políticas se aproxima mais do 

processo de argumentação do que de técnicas formais de solução de problemas. 

Goldstein e Keohane (1993 apud FARIA, 2003) mencionam que as ideias podem 

explicar algumas mudanças nas políticas quando as interpretações baseadas nos 

interesses são falhas ou por demais parciais. Faria (2003) menciona que os autores 

delimitam três mecanismos capazes de explicar a influência das ideias sobre a ação 

política e sobre as possibilidades de mudança nas políticas públicas, a saber: 

(a) as idéias podem servir como road mapas que ajudam os atores a 
determinar as suas preferências em um mundo cada vez mais complexo e 
repleto de incertezas; (b) quando da análise, na teoria dos jogos, de situações 
em que a ausência de um equilíbrio único em jogos repetidos faz com que os 
outcomes sejam indeterminados. Em muitos desses casos, as idéias 
poderiam aliviar os problemas de cooperação ao oferecer soluções; (c) as 
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idéias, tornando-se embedded nas instituições e práticas sociais, poderiam 
barrar cursos de ação pela cristalização de rotinas políticas. Note-se que os 
pontos (a) e (c) são também enfatizados pelos estudiosos das chamadas 
comunidades epistêmicas (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993 apud FARIA, 
2003, p. 27). 

As ideias podem influenciar os tomadores de decisão, podendo ser utilizadas como 

mapas para sua ação tanto na definição de problemas quanto na proposição de 

alternativas, visto que afetam as interações estratégicas entre os atores. Schmidt 

(2008 apud KLINTOWITZ, 2015) argumenta que os cientistas políticos utilizam o 

conceito de ideia em três níveis de análise, a saber: (1) as ideias são políticas 

específicas ou soluções propostas pelos elaboradores das políticas (policy makers); 

(2) as ideias são programas gerais que sustentam as políticas. São paradigmas que 

refletem pressupostos ou princípios que orientam as políticas – quadros de referência 

que permitem aos atores se situarem no mundo; e (3) em um nível mais genérico 

estão as public philosophies ou deep core beliefs – visões de mundo que dão suporte 

as políticas e programas por intermédio da organização de ideias, valores e princípios 

do conhecimento e da sociedade. O autor lembra que, ao contrário das ideias políticas 

(primeiro nível) e das ideias programáticas (segundo nível), que são discutidas 

regularmente, as ideias filosóficas (terceiro nível) são pouco aparentes e são 

consideradas como pressupostos raramente contestados, a não ser em tempos de 

crise. 

 

2.1.6 Policy Network 

 

Expressões como issue networks, policy network, policy communities e outras 

variações têm ganhado destaque na literatura sobre políticas públicas. Estas 

expressões, de acordo com Dowding (1995, p. 138 apud FARIA, 2003), são utilizadas 

para destacar características cada vez mais significativas dos processos de produção 

de políticas, como a diversificação dos atores envolvidos, o fato de a distinção entre 

organizações públicas e privadas nem sempre ser tão evidente, o fato de o padrão de 

relacionamentos dentro de uma área específica muitas vezes determinar o tipo de 

política adotada, entre outras. O que estas expressões têm em comum é a perspectiva 
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de redes, que apresenta a forma de relacionamento estabelecido entre os diversos 

atores no processo de produção de políticas públicas.  

O conceito de issue networks foi desenvolvido por Heclo, em 1978, como crítica ao 

modelo de “triângulos de ferro2”, desastrosamente incompleto, que seria incapaz de 

enxergar redes bastante abertas de pessoas que cada vez mais influenciam o 

governo. As issue networks (redes temáticas) são redes de atores que se formam em 

torno de assuntos específicos (issues). As redes temáticas envolvem um grande 

número de participantes, que se relacionam em diversos níveis de comprometimento 

e dependência. 

Os conceitos introduzidos por Heclo (1978) foram posteriormente aprofundados por 

outros autores. Rhodes (1988) desenvolve a ideia de redes de políticas públicas 

(policy network), que permite explicar o relacionamento entre o Estado com diferentes 

atores estatais e sociais que buscam influenciar a produção de políticas públicas. 

Rhodes (2006) define rede de política (policy network) como o conjunto de ligações 

institucionais, formais ou informais, entre atores governamentais e outros atores 

estruturados em torno de crenças compartilhadas e de interesses infinitamente 

negociados na formulação de políticas públicas e implementação. Segundo o autor, 

esses atores são interdependentes e a política emerge das interações entre eles. 

Nas redes de políticas existe colaboração e interdependência entre os atores, em que 

uma parte depende dos recursos controlados por outras partes, não existindo 

unidades individuais. Assim, os atores compartilham tanto os benefícios quanto o ônus 

resultantes das interações entre si. A estrutura em redes permite a construção da 

confiança entre as partes. 

Paralelamente ao desenvolvimento dos conceitos de policy network e issue network, 

desenvolve-se no Reino Unido o conceito de comunidades de políticas (policy 

communities). As comunidades de políticas públicas são redes de atores que se 

                                            

 

2 A abordagem do triângulo de ferro é pautada em relações baseadas no intercâmbio de favores de 
mútuo interesse, entre três atores – grupos de interesses, parlamentares e burocratas – que 
controlariam o processo de produção de políticas. A abordagem considera crucial a relação entre estes 
atores na definição de políticas públicas, excluindo a possibilidade de participação de outros atores. 
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formam em torno de uma área de política pública, que compartilham interesses e 

identidades comuns. Nas comunidades de políticas, o número de participantes é 

menor que o das redes temáticas e o ingresso de novos membros depende da 

capacidade do indivíduo em demonstrar traços comuns àquela rede. 

Segundo Rhodes (2006), as comunidades (redes fechadas) configurariam um extremo 

da rede de políticas públicas, sendo o outro extremo caracterizado pelas redes 

temáticas (redes abertas). As comunidades de políticas são caracterizadas pelo autor 

por um número limitado de participantes (alguns grupos são conscientemente 

excluídos), com interação frequente e de alta qualidade entre todos os membros da 

comunidade em todos os assuntos relacionados com as questões de política. 

Coerência nos valores, filiação dos membros e resultados de políticas que persistem 

ao longo do tempo também são características presentes nas comunidades de 

políticas. Consenso com a ideologia, valores e preferências políticas são amplamente 

compartilhados por todos os participantes em uma comunidade de políticas. Os 

membros de uma comunidade de política apresentam relações de troca com base no 

controle de alguns recursos. Nas comunidades de políticas os membros se veem em 

um jogo de soma positiva (RHODES, 2006). 

Por sua vez, como alude o autor, as redes temáticas são caracterizadas pela 

existência de muitos participantes, com interação e acesso flutuante entre os 

membros. Há ausência de consenso e presença de conflitos. A interação ocorre com 

base em consultas, em vez de negociação e barganha. Ocorre uma relação desigual 

de poder, na qual muitos participantes podem ter poucos recursos, pouco acesso e 

nenhuma alternativa (RHODES, 2006). 

Rhodes (2006) menciona que uma determinada rede de política pode estar localizada 

em qualquer ponto deste continnum. Ainda que estes dois tipos de configurações de 

redes apresentam características distintas, ambas buscam influenciar a formulação e 

implementação de políticas públicas.  
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2.2 FORMAÇÃO DA AGENDA 

 

Haja vista que não há na literatura uma padronização das fases do ciclo de políticas 

públicas, para a presente pesquisa entende-se por formação da agenda a fase de pré-

decisão do processo de políticas públicas, conforme aponta Kingdon (1995), que 

envolve a identificação do problema, a ascensão do tema (problema) na agenda e a 

seleção de alternativas para a solução do problema. Este momento de pré-decisão é 

caracterizado pelo confronto de ideias e interesses em busca da identificação e 

seleção de alternativas e soluções políticas.  

A formação de agenda de políticas públicas é um tema que vem ganhando destaque 

no âmbito da gestão pública contemporânea, ao tentar explicar porque determinados 

assuntos entram na lista de prioridades e preferências dos governos, enquanto muitos 

outros não despertam a atenção dos atores e, portanto, ficam de fora da agenda. 

Ademais, os estudos sobre a formação da agenda são importantes para identificar os 

motivos que levaram a política a ser pensada, discutida, decidida e, posteriormente, 

implementada.  

Para que um tema ascenda na agenda, não basta que haja um problema, mas é 

necessário que o mesmo seja percebido como um problema pelos tomadores de 

decisão. Sendo assim, um problema não é definido a partir de uma situação objetiva 

da realidade. Ao contrário, os problemas são mediados por ideologias, conflitos de 

interesses, relações de poder, dentre outros fatores. De fato, os problemas se 

apresentam em formas e perspectivas muito diferentes para os diversos atores. 

O tópico a seguir apresenta as tipologias de agenda e a definição da mesma. Na 

sequência, apresenta-se o processo de formação da agenda. 

 

2.2.1 Conceituando a agenda 

 

Antes de avançar sobre o processo de formação da agenda, faz-se necessário 

apresentar os tipos de agenda, visto que são de extrema importância o entendimento 
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e a diferenciação de cada tipologia. Kingdon (1995) faz distinção entre três tipos de 

agenda, construindo uma tipologia útil para a análise de casos concretos: não 

governamental (ou sistêmica), governamental e de decisão. A agenda sistêmica ou 

não governamental contém assuntos e temas reconhecidos pelo público em geral, 

sem, contudo, merecer atenção do governo. É a lista de assuntos que preocupa 

diversos atores políticos e sociais, não se restringindo a um determinado governo.  

A agenda governamental, por sua vez, reúne os problemas sobre os quais um governo 

decidiu dar atenção. Inclui temas que, de alguma maneira, estão incorporados na 

estrutura administrativa e no discurso das autoridades. Quando um problema chama 

a atenção de membros internos e externos ao governo e estes acreditam que há 

alguma ação que possam realizar para solucioná-lo, o mesmo ascende à agenda 

governamental.  

Já a agenda de decisão compreende a lista de problemas e assuntos que 

efetivamente serão decididos. Inclui temas contemplados, no curto e médio prazo, 

encaminhados para deliberação. A agenda de decisão é uma agenda dentro da 

agenda governamental (ou de governo). A compreensão do movimento que faz com 

que um tema que está na agenda sistêmica passe para a agenda governamental tem 

sido foco de vários trabalhos na ciência política. 

Outra tipologia distingue a agenda da mídia e a agenda de governo. A agenda da 

mídia se refere a temas que ocupam a pauta da mídia, despertando a atenção da 

opinião pública.  Por seu turno, a agenda do governo se refere à lista de temas que 

são objeto de séria atenção por parte das autoridades governamentais e seus 

assessores. Esta última corresponde à agenda governamental apresentada por 

Kingdon (1995). 

Rogers e Dearing (1988 apud CAPELLA et. al., 2015) realizaram um extenso trabalho 

de identificação e mapeamento dos estudos sobre o processo de agenda-setting, e 

identificaram a existência de três linhas de estudo fortemente desenvolvidas na área: 

(1) media agenda-setting (agenda midiática); (2) public agenda-setting (agenda 

pública); (3) policy agenda-setting (agenda das políticas públicas). Os autores 

mencionam que os três tipos de estudos apresentam forte relação teórica e 

metodológica na análise do processo de priorização de temas e formação da agenda, 

quer da mídia, da opinião pública ou dos formuladores de políticas governamentais, 
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respectivamente, mesmo que desenvolvidos de forma autônoma e em diferentes 

áreas do conhecimento. 

Neste processo de agenda-setting, a agenda midiática apresenta como principal 

objeto de estudo o processo de seleção dos assuntos que serão noticiados e 

enfatizados pelos veículos de comunicação de massa. Por sua vez, a agenda pública 

está relacionada com a identificação dos temas que o público considera importante, 

tendo como principal variável a importância percebida pela opinião pública geral sobre 

um conjunto de temas. Já a agenda de políticas públicas preocupa-se em estudar o 

processo de percepção e hierarquização de problemas que chamam a atenção dos 

formuladores de políticas e grupos próximos a eles (CAPELLA et. al., 2015). Este 

estudo corrobora os três tipos de agenda anteriormente mencionadas, a agenda da 

mídia (media agenda-setting), a agenda não governamental (public agenda-setting) e 

a agenda governamental (policy agenda-setting). 

Apresentada a distinção entre os tipos de agenda, é importante defini-la. A agenda, 

conforme concebida por Kingdon (1995), é a lista de temas ou problemas que são alvo 

em um dado momento de séria atenção tanto por parte das autoridades 

governamentais como de indivíduos externos ao governo, mas estreitamente 

associados às autoridades. Vários temas ou problemas despertam a atenção de 

indivíduos internos ou externos ao governo. No entanto, dentro de uma vasta gama 

de temas, os governos e demais atores envolvidos no processo de formação da 

agenda se concentram em alguns e outros são renegados, reduzindo o conjunto de 

temas possíveis a um conjunto menor que, de fato, se torna foco de atenção. Assim, 

a agenda resulta de um processo extremamente competitivo, pelo qual se extrai, do 

conjunto de temas que poderiam ocupar as atenções do governo, apenas aqueles 

problemas que serão tratados. 

Desta forma, a definição de um problema é de fundamental importância para a 

estratégia da política, visto que a forma como o problema é definido e articulado, 

chamando a atenção dos formuladores de política, pode determinar o sucesso de uma 

questão no processo altamente competitivo de formação da agenda. Somente 

algumas questões são colocadas na agenda, enquanto que muitas ainda continuam 

aguardando a atenção destes formuladores.  
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Determinado tema ascende à agenda quando é identificado como problema passível 

de se converter em política pública. Esse processo de ascensão de um tema na 

agenda não deve ser entendido como estritamente técnico, haja vista que a 

identificação do problema e a construção da agenda envolvem ideias, valores e 

interesses, que estão condicionados a elementos ideológicos e a projetos políticos e 

que, portanto, refletem as relações de poder entre os atores sociais envolvidos.  

 

2.2.2 O processo de formação da agenda 

 

O processo de formação da agenda tem sido objeto de questionamento e investigação 

pela academia desde o início dos anos 1970, sobretudo nos Estados Unidos 

(CAPELLA, et. al., 2015). Os autores mencionam que é na ciência política que surgem 

os primeiros estudos que formam a linha de pesquisa sobre o policy agenda-process, 

ou seja, sobre o processo de formação da agenda de políticas públicas, desvinculado 

da grande tradição de pesquisas sobre opinião pública, realizadas até então. Esta 

linha de pesquisa se estabelece com foco na análise de como uma questão consegue 

chamar a atenção dos formuladores de política e dar origem a uma política pública. 

O termo policy agenda-setting é empregado, pela primeira vez, pelos autores Cobb e 

Elder (1971), que direcionam seus estudos para a relação entre a formação da agenda 

de políticas públicas e a participação de diferentes atores no policy-making process 

(CAPELLA et. al., 2015). Ou seja, a formação da agenda (como ela é definida, quais 

temas são considerados) está relacionada com a atuação dos atores (quem participa 

e como participa). Haja vista que os temas que serão considerados pelos atores 

políticos não são automaticamente dados e estáveis, a construção de um problema 

público, segundo Cobb e Elder (1971), passa por um processo social no qual diversos 

atores buscam chamar a atenção dos tomadores de decisão. (CAPELLA et. al., 2015). 

Outros estudos que apresentam grande contribuição para o tema de formação da 

agenda, entre os anos 1980 e 1990, são de Kingdon (1995) e de Baumgartner e Jones 

(1993), voltados para a investigação dos mecanismos de entrada e saída de questões 

na agenda. Estes autores se destacam na literatura sobre processos de políticas 

públicas, com seus modelos de definição de agenda governamental: John W. 
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Kingdon, com o modelo de Múltiplos Fluxos (Multiple Streams Framework), e Frank R. 

Baumgartner e Bryan D. Jones, com a teoria do Equilíbrio Pontuado (Punctuated-

Equilibrium Theory). 

O modelo de Múltiplos Fluxos foi formulado por Kingdon (1995) para analisar as 

políticas públicas na área da saúde e transportes do governo norte-americano. Ao 

analisar por que alguns temas recebem a atenção dos tomadores de decisão e outros 

não, Kingdon (1995) identificou três fluxos: o de problemas (problems), o de soluções 

ou alternativas (policies) e o de política (politics). Ao construir o fluxo dos problemas, 

o autor compreende de que forma algumas questões são reconhecidas como tal, e 

como alguns problemas passam a fazer parte da agenda governamental. O 

reconhecimento de um problema é um fator crítico para o processo de 

estabelecimento da agenda.  

Uma situação pode ser reconhecida como problema, tornando-se foco da atenção dos 

atores e, consequentemente, ascender na agenda, de acordo com três meios, 

segundo o autor: indicadores, eventos, crises e símbolos e feedback. Os indicadores 

mostram aos tomadores de decisão que há algum problema que necessita de 

atenção. Sendo assim, possibilitam aos gestores tomar conhecimento da magnitude 

do problema ou realizar mudanças em torno de uma questão. 

Muitas vezes, eventos como crise ou desastre reforçam a existência de um problema 

que demanda a atenção dos atores, visto que um problema não captura a atenção 

apenas por meio de indicadores, mas por intermédio de eventos de grande magnitude 

ou símbolos que concentram a atenção num determinado assunto. Estes eventos 

atuam no sentido de reforçar a percepção de um problema.  

O feedback sobre programas em desenvolvimento pela administração pública também 

atua como um meio para o reconhecimento de um problema. O monitoramento dos 

programas implementados é um mecanismo que pode chamar a atenção dos 

formuladores de políticas para os problemas existentes. 

Para Kingdon (1995), uma situação só é considerada um problema quando os 

formuladores de políticas acreditam que exista algo que possam fazer a respeito do 

assunto. Dado o alto volume de questões enfrentadas, a atenção dos formuladores 

de políticas públicas dependerá tanto do meio pelo qual eles tomaram conhecimento 
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dessas questões como da forma que essas questões são definidas como problemas. 

Alguns itens receberão mais atenção por causa do mecanismo (indicadores, eventos, 

crises e símbolos ou feedback) pelo qual foram reconhecidos como problemáticos.  

No fluxo de políticas (policy stream), tem-se um conjunto de alternativas e soluções 

disponíveis para os problemas. O autor entende que as ideias de soluções são 

geradas em comunidades de políticas (policy communities) e flutuam em um caldo 

primitivo de políticas (policy primeval soup), no qual as ideias podem sobreviver 

intactas, podem confrontar-se e combinar-se em novas propostas ou, ainda, podem 

ser descartadas. Neste fluxo se produz uma lista restrita de propostas, reunindo 

algumas ideias que sobreviveram ao processo de seleção. Visto que o processo de 

seleção de alternativas é competitivo, as ideias que sobrevivem são as que se 

mostram viáveis do ponto de vista técnico, as que têm custos toleráveis, bem como 

as que representam valores compartilhados e contam com a aceitação do público em 

geral e com a receptividade dos formuladores. Neste fluxo, o consenso é construído 

com base na persuasão e difusão das ideias. 

Por fim, o terceiro fluxo é composto pela dimensão da política (politics stream), na qual 

as coalizões são constituídas, a partir de um processo de barganha e negociação. 

Neste fluxo, o autor identifica três elementos que exercem influência sobre a agenda 

governamental, quais sejam: o clima ou humor nacional, as forças políticas 

organizadas e as mudanças dentro do governo. O humor nacional é caracterizado por 

uma situação na qual diversas pessoas compartilham as mesmas questões durante 

um determinado período de tempo, criando incentivos para a promoção de algumas 

questões e/ou desestímulos a outras. As forças políticas organizadas são exercidas 

principalmente pelos grupos de pressão, que exercem apoio ou oposição a 

determinadas questões, sinalizando consenso ou conflito em uma arena política. As 

mudanças dentro do próprio governo (mudanças de pessoas em posições 

estratégicas dentro da estrutura governamental, mudanças de gestão, mudanças na 

composição do Congresso, mudanças na chefia de órgãos e de empresas públicas) 

podem desencadear mudanças que potencializam ou bloqueiam a entrada ou 

permanência de certos itens na agenda.  

Segundo Kingdon (1995), é a partir da convergência dos três fluxos que uma janela 

de oportunidade é aberta para mudança ou definição de uma agenda, uma vez que 
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no processo de formação de agenda, as pessoas reconhecem problemas, geram 

propostas para mudanças em políticas públicas e se engajam em atividades políticas 

para a defesa de suas propostas. O autor destaca que a ação dos atores que investem 

seus recursos e poder (econômico, político e de conhecimento) para favorecer os 

objetos de políticas públicas que defendem está presente nos três fluxos. Faria (2003) 

menciona que os atores normalmente utilizam o poder e a equidade como critérios 

para orientar a formulação de propostas alternativas e soluções de políticas. Assim, 

suas ideias e interesses se tornam o referencial para a fase seguinte do ciclo de 

políticas públicas – a formulação de uma política. É importante destacar que nos três 

fluxos os atores estão em constante processo de formação de consensos que, 

segundo Faria (2003), pode ocorrer por meio de lobby, uso da razão, barganha e 

coerção, bem como mediante o uso do conhecimento e da expertise para 

instrumentalizar a argumentação e contribuir no processo de persuasão.  

Em seu modelo, Kingdon (1995) compreende a agenda como a etapa pré-decisória 

que define as questões que podem incidir sobre a formulação de políticas públicas. 

Sendo assim, o modelo é originalmente desenvolvido para a análise de dois 

processos: formação da agenda e especificação de alternativas, ou seja, momentos 

anteriores à tomada de decisão e à implementação das políticas públicas. Para o 

autor, a primeira indagação a ser feita é por que alguns problemas e assuntos são 

colocados na agenda e outros não; por que certas alternativas são escolhidas e outras 

não. O autor destaca que as soluções ou alternativas nem sempre estão relacionadas 

aos problemas. As ideias geradas a respeito das soluções podem sobreviver, 

confrontar, combinar com novas soluções ou até mesmo serem descartadas. Todavia, 

se a alternativa é vista como viável, a ideia é difundida entre os participantes do 

processo de formação da agenda. Sendo assim, as ideias, as interpretações e a 

argumentação são fundamentais no modelo de Kingdon. 

Com o modelo de Equilíbrio Pontuado, desenvolvido originalmente para análise do 

processo político norte-americano, Baumgartner e Jones (1993) criam um mecanismo 

de análise tanto para períodos de estabilidade quanto para aqueles que ocorrem 

mudanças rápidas no processo de formulação de políticas públicas. Segundo os 

autores, a agenda se alterna entre períodos de estabilidade de problemas (no qual as 

mudanças se processam de forma lenta) e períodos de emergência de problemas 

(período de ruptura, com a ascensão de novos problemas ou redefinição de velhos 
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problemas). De acordo com o modelo, longos períodos de estabilidade são 

interrompidos por momentos de rápida mudança. Para os autores, a agenda muda de 

forma rápida devido ao feedback positivo, pelo qual algumas questões se tornam 

importantes a ponto de atraírem outras que se difundem como um efeito cascata 

(bandwagon). Este efeito é semelhante ao processo de difusão de ideias dentro das 

comunidades de políticas, abordado por Kingdon (1995).  

Para os autores, a chave para a compreensão dos períodos de estabilidade e 

mudança reside na forma como uma questão é definida, levando em consideração 

que esta questão é definida dentro de um contexto institucional que pode favorecer 

determinadas visões políticas (ideias) em detrimento de outras. As arenas políticas 

em que as decisões oficiais sobre uma determinada questão são tomadas são os 

locais institucionais, estando associadas à competência de uma única instituição ou 

submetidas a várias competências ao mesmo tempo. Segundo o modelo, as 

mudanças lentas, graduais e incrementais, configurando uma situação de equilíbrio, 

prevalecem nos subsistemas (formados por comunidades de especialistas). No 

momento em que a atenção a uma questão rompe os limites dos subsistemas – 

momentos críticos – e chega ao macrossistema político (líderes governamentais), o 

equilíbrio pode ser pontuado por períodos de rápida mudança. Este momento é 

propenso à mudança, visto que desperta a atenção dos líderes governamentais e do 

público, podendo levar à introdução de novas ideias e atores naquele subsistema. 

Os autores criam o conceito de policy images – ideias que sustentam os arranjos 

institucionais, que permitem que o entendimento acerca da política seja comunicado 

de forma simples e direta entre os membros de uma comunidade e contribuem para a 

disseminação das questões. A policy image, desenvolvida com base tanto em 

informações empíricas quanto em apelos emotivos, é central na definição de 

problemas, bem como na seleção de soluções, devendo ser considerada no contexto 

institucional em que é desenvolvida. Para que um problema chame a atenção do 

governo, é preciso que uma imagem ou consenso em torno de uma política efetue a 

ligação entre o problema e uma possível solução. Esta conexão entre problema e 

solução, segundo os autores, é viabilizada pelos empreendedores. 

Ambos os modelos abordam a participação dos atores no processo de formação da 

agenda, destacando o papel desempenhado pelo presidente como o ator que exerce 
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maior influência sobre a agenda. Os dois modelos também destinam atenção à 

dinâmica das ideias no processo político. O modelo de Kingdon (1995) considera a 

arena política (politics), que segue sua própria dinâmica e regras, como elemento que 

exerce influência sobre a agenda governamental. O modelo de Baumgartner e Jones 

(1993) leva em consideração que o contexto institucional exerce influência sobre a 

definição de problemas e soluções, enquanto que o modelo de Kingdon (1995) deixa 

à margem o marco institucional no qual os atores defendem suas ideias.  

 

2.2.3 Os atores na formação da agenda 

 

Para compreender o desenvolvimento das políticas públicas, faz-se necessário 

observar os atores presentes no processo de tomada de decisão, dotados de 

recursos, interesses e preferências, bem como sua capacidade e estratégias de ação 

e mobilização. A ação dos atores é fator determinante para que um tema desperte a 

atenção das autoridades políticas e seja colocado no topo das prioridades 

governamentais, passando, assim, a entrar na agenda governamental. De fato, um 

ator pode atuar como um incentivo ou como um obstáculo, haja vista que sua ação 

pode tanto pautar, quanto vetar questões da agenda. Atua como um incentivo ao 

trazer um tema para o topo da agenda ou pressionar para que determinada alternativa, 

considerada como a mais adequada, seja posta em prática. E como um obstáculo, 

quando reduz as chances de um tema ser levado em consideração. 

Para a presente pesquisa os atores são compreendidos como os elementos humanos 

que influenciam no processo de formação da agenda. Todavia, ainda que os atores 

sejam centrais neste processo, entende-se que o mesmo sofre influência de 

determinados elementos não-humanos que, direta ou indiretamente, podem, também, 

incentivar ou vetar a entrada de um tema na agenda. Embora a literatura sobre 

políticas públicas aponte alguns elementos que influenciam o processo de políticas 

públicas (instituições, ideias, arena política, políticas anteriores, contexto, dentre 

outros), em detrimento do modelo teórico adotado, a presente pesquisa foi a campo 

sem noções pré-estabelecidas quanto a estes elementos bem como quanto aos atores 

que aturam na agenda.  
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Para Kingdon (1995) os atores que atuam no processo de formação da agenda podem 

ser classificados segundo duas tipologias: a partir de suas posições institucionais 

(atores governamentais e atores não governamentais); e a partir do grau de exposição 

pública (atores visíveis e atores não visíveis). No grupo de atores governamentais, 

conforme já abordado, encontram-se os políticos eleitos, os designados politicamente 

e os burocratas. O grupo dos atores não governamentais, por sua vez, é composto 

pelos partidos políticos, policy takers, grupos de pressão ou interesse, Think Thanks 

(acadêmicos, pesquisadores e consultores), mídia e organizações do terceiro setor. 

Empreendedores de política pública e atores internacionais podem ser encontrados 

em ambas as categorias. 

Os dois grupos (governamentais e não governamentais) podem ainda ser 

subdivididos, segundo Kingdon (1995), em atores visíveis (atores que recebem muita 

atenção da imprensa e da opinião pública) e atores não visíveis (cuja influência é 

maior na especificação de alternativas). Os atores visíveis são o presidente, os 

parlamentares, a mídia, os partidos e os integrantes das campanhas eleitorais. Por 

sua vez, os atores não visíveis são os acadêmicos, pesquisadores e consultores, os 

funcionários de carreira e os designados politicamente. Os empreendedores e os 

atores internacionais podem atuar tanto como atores visíveis quanto como não 

visíveis. Os grupos de interesse, os policy takers e as organizações do terceiro setor 

podem atuar, por vezes, como atores visíveis, mas normalmente são caracterizados 

como não visíveis. Os atores não visíveis compõem as comunidades onde as ideias 

são geradas e, em seguida, postas em curso. 

Os tópicos a seguir apresentam os atores que podem atuar (em maior ou menor grau) 

no processo de formação da agenda, que se articulam entre si para o alcance de seus 

objetivos, de acordo com os estudos de Kingdon (1995) e Baumgartner e Jones 

(1993). 

Dentre os atores que compõem o grupo de atores visíveis, a alta administração exerce 

papel extremamente relevante na definição das agendas. A alta administração é 

composta pelo Presidente, seus assessores mais próximos e os indivíduos indicados 

em cargos de direção. O presidente é o ator individual com maior possibilidade de 

exercer um papel dominante na formação da agenda, pelo grande destaque público 

que o mesmo recebe e pelos recursos dos quais dispõe (como o poder de veto e de 
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fazer indicações). A assessoria do presidente é mais relevante na especificação de 

alternativas de ação do que na determinação da agenda propriamente dita. Uma vez 

que houve a decisão de inserir um problema na agenda, a assessoria do presidente é 

capaz de influenciar no tipo de política que será formulada. Por sua vez, os indicados 

pelo presidente para cargos de livre provimento, como os ministros e secretários, 

também desempenham importante papel na determinação da agenda, uma vez que o 

presidente não teria condições de formular toda a agenda de políticas.  

Em regimes presidencialistas, o Presidente é considerado um dos atores mais 

influentes no processo de formação da agenda. Como representante do Poder 

Executivo, eleito democraticamente, o presidente é o ator que, individualmente, tem a 

mais ampla capacidade de definir agendas em políticas públicas. Isto se deve ao fato 

de que o presidente é responsável por manejar recursos institucionais, recursos 

organizacionais e recursos de comando da atenção pública. Com relação aos 

recursos institucionais, destacam-se o poder de veto e o poder de nomear pessoas 

para cargos-chave do processo decisório. 

A última etapa do processo legislativo cabe ao Presidente da República, que pode 

vetar determinado projeto de lei, impedindo sua entrada em vigor. Outro fator que 

confirma a importância do Presidente na formação da agenda está em sua atribuição 

exclusiva para nomear Ministros e Secretários de Estado, responsáveis pela gestão 

das políticas públicas. Por exercer estas funções, o presidente é considerado por 

Kingdon (1995), percepção corroborada por Baumgartner e Jones (1993), o ator com 

maior preponderância na definição da agenda. 

Ao analisar a atuação dos atores da alta administração na formação da agenda, deve 

ser considerado o conflito de interesses entre os diferentes agentes do presidente. A 

agenda do Executivo é a resultante de um processo coletivo marcado por conflitos e 

disputas entre seus formuladores. De um lado tem-se os ministros gastadores, que 

demandam recursos para a implementação de suas políticas e de outro, o ministro 

das finanças, que deve controlar os recursos que serão aplicados nas políticas. 

Além dos atores que fazem parte da alta administração, atores relacionados ao Poder 

Legislativo também exercem influência sobre a agenda governamental e são 

categorizados como atores visíveis. É o caso de senadores e deputados, que têm 

autoridade legal para a produção de leis, essenciais à grande maioria das políticas 
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públicas. Kingdon (1995) reconhece os senadores e deputados como atores tão 

importantes quanto o Poder Executivo no processo de formulação das políticas 

públicas. Para o autor, sua importância ocorre tanto na formação da agenda quando 

na especificação das alternativas, uma vez que é constantemente necessário alterar 

ou criar leis para normatizar políticas públicas. E é por meio da discussão no 

Congresso que é possível dar publicidade para as questões públicas. 

O corpo técnico e de assessores do Congresso também possuem importância, haja 

vista que atuam como canal para o fluxo de informações e pressões políticas. 

Ademais, assessores de deputados e senadores, em especial os que atuam nas 

comissões do Congresso, constituem um corpo de especialistas que pode se dedicar 

a uma determinada matéria, da qual possui conhecimento específico. Segundo 

Kingdon (1995), isso faz com que esses assessores sejam muito importantes na 

formulação de alternativas para as políticas públicas que entram na agenda, além de 

definir boa parte das formas de encaminhá-las. É preciso destacar as comissões como 

uma instância em particular do Legislativo onde as discussões ocorrem com mais 

profundidade. As comissões podem funcionar como uma porta de entrada ou como 

uma barreira na constituição da agenda legislativa. 

Os servidores são atores governamentais, e não visíveis, que podem exercer um 

importante papel na especificação das alternativas de ação, dada uma determinada 

agenda já constituída. Seus principais recursos são a estabilidade no serviço público, 

que permite o desenvolvimento de um conhecimento especializado, bem como os 

padrões de relacionamento que estabelecem com os grupos de poder, como o 

Congresso e os grupos de pressão. 

Por um lado, o presidente da República e as pessoas por ele nomeadas são centrais 

para a formação de agenda, porém eles têm menos controle sobre a alternativa que 

será posteriormente implementada. Por outro lado, servidores de carreira, apesar de 

não serem tão estratégicos para a formação da agenda em si, têm maior impacto nas 

alternativas, e ainda mais na sua implementação. Os membros do Congresso 

Nacional, por sua vez, são centrais tanto para a formação da agenda quanto para a 

especificação de alternativas. 

A mídia e os partidos políticos também se destacam no processo de formação da 

agenda. Ainda que estes não disponham de tantos recursos para interferir na definição 
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de políticas públicas, haja vista que são atores externos ao governo, tem importante 

função no sentido de dar visibilidade a um problema público. Assim sendo, a mídia e 

os partidos políticos também são apontados como atores visíveis, portanto relevantes 

à definição da agenda. Kingdon (1995) reconhece que grande parte dos estudos sobre 

formação da agenda considera a mídia como um instrumento poderoso no processo 

de formação da agenda, mas afirma não ter confirmado essa expectativa em suas 

análises. A razão para a pouca influência da mídia na formação da agenda é atribuída 

ao pouco tempo em que as questões permanecem em pauta. Por sua vez, 

Baumgartner e Jones (1993) observaram um importante papel da mídia na definição 

da agenda, atuando no sentido de chamar a atenção a alguma questão durante um 

determinado período, bem como pela natureza dessa atenção. Com efeito, mesmo 

que indiretamente, a mídia tem relevante importância na agenda governamental por 

meio da influência da opinião pública, pois apresenta papel de destaque no processo 

de comunicação de uma determinada questão, bem como para avolumar a adesão a 

movimentos já iniciados. 

Os Partidos Políticos também atuam como atores influentes sobre a definição da 

agenda. No entanto, Kingdon (1995) observa que nem sempre a plataforma eleitoral 

direciona as ações de um partido quando este assume o poder. Todavia, por meio de 

seus manifestos e programas de governo, por exemplo, os partidos têm alguma 

influência na definição das agendas. Os partidos políticos representam um ambiente 

organizado em torno de ideias, valores e interesses, permitindo a efetiva participação 

de um conjunto de cidadãos na tomada de decisões políticas, via processo eleitoral.  

De igual modo, os atores não governamentais, e não visíveis, também são 

importantes para a formação da agenda. Eles podem ser representantes de setores 

industriais e de negócios, grupos de profissionais, de interesse público e lobistas 

(KINGDON, 1995). Os grupos de interesse, que podem ser formados pelas categorias 

supracitadas, estão entre os mais importantes, e sua importância aumenta conforme 

o envolvimento do público com o tema ou a sua relevância para as eleições. O autor 

menciona que a importância dos grupos de interesse é maior, quanto menor for o 

partidarismo, a base ideológica e a visibilidade na campanha das questões presentes 

em um domínio da política pública (KINGDON, 1995). As atividades dos grupos de 

interesse variam e, consequentemente, afetam de forma diferente a agenda e a 

especificação de alternativas.  
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Conforme menciona Kingdon (1995), muitas das atividades dos grupos de interesse 

constituem não apenas ações positivas, mas em obstrução negativa. Tanto podem 

atuar no sentido de promover de forma positiva ações do governo (ou novos rumos 

para elas) quanto de bloquear mudanças na agenda de políticas públicas. A 

importância dos grupos de interesse é mais reconhecida quando esses se integram a 

um debate já existente. O número de indivíduos que os grupos representam e 

conseguem mobilizar, além da sua dispersão geográfica e influência, é fator 

condicionante para ditar o poder de interferir nas decisões (KINGDON, 1995). A 

coesão é outro elemento fundamental, uma vez que os representantes dos grupos 

precisam convencer os demais atores de que efetivamente representam uma 

coletividade. Os grupos de interesse podem ser considerados movimentos sociais 

quando reúnem grande número de pessoas e adotam estratégias de mobilização de 

massas e protestos. 

Os acadêmicos, pesquisadores e consultores também são atores externos ao governo 

que influenciam, de uma forma ou outra, a formação da agenda. Pelo fato de deterem 

informações especializadas, tais atores, em determinados momentos, podem ser 

convocados pelos atores governamentais para dar suporte técnico. Por tratar-se de 

um grupo especializado em determinadas questões, os mesmos possuem maior 

capacidade de influir nas alternativas para uma política do que na formação da 

agenda, a qual só influenciam no longo prazo. Nesse sentido, segundo Kingdon 

(1995), enquanto os grupos de interesse agiriam mais no sentido de bloquear do que 

de promover assuntos, os acadêmicos cuidariam mais da especificação de 

alternativas do que da construção da mesma, tendo sempre uma atuação de mais 

longo prazo. 

Os empreendedores de políticas também exercem papel de destaque no processo de 

formação da agenda. Na visão de Kingdon (1995), são especialistas na questão, 

hábeis negociadores e têm conexões políticas. Por conseguinte, desempenham um 

papel essencial na amarração de problemas com soluções, de problemas com forças 

políticas e destas com as propostas existentes. Além de atrair a atenção 

governamental para uma questão, o empreendedor também consegue apontar para 

algumas respostas políticas consideradas adequadas para tal representação do 

problema. O empreendedor atua na elaboração e circulação de ideias a respeito de 
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alternativas a serem desenvolvidas no sentido de criar políticas públicas ou de 

apresentar mudanças a serem introduzidas em uma política já existente.  

O empreendedor não deixa ao acaso a consideração de suas propostas favoritas. 

Pelo contrário, promove as ideias de maneira a convencer os demais atores com 

relação a uma questão pública. Para isso, apresenta suas ideias para outros 

indivíduos e grupos, estabelece contato com diferentes audiências, busca mobilizar a 

atenção de grupos previamente apáticos a uma questão, busca apoio em diferentes 

arenas institucionais, enfim, busca agir no que for necessário a fim de colocar em 

prática os objetivos almejados. Ademais, os empreendedores procuram estabelecer 

bases institucionais de apoio para suas ideias. Baumgartner e Jones (1993) aludem 

que a mudança em uma política nem sempre se processa apenas com base nas ideias 

a respeito de problemas e soluções e em sua defesa junto às comunidades de 

políticas e demais atores. Muitas vezes, os empreendedores atuarão no sentido de 

alterar as estruturas institucionais para favorecer determinadas ideias. 

Outra categoria de ator que exerce influência na formação da agenda é a dos atores 

internacionais. Diante de um contexto globalizado, os organismos internacionais 

exercem influência direta no processo de políticas públicas, assim como no processo 

de formação da agenda de uma política. Regras internacionais, temáticas discutidas 

em nível internacional, dentre outros, são elementos que influenciam na formação da 

agenda de políticas em nível nacional. 

As comunidades epistêmicas também têm ganhado relevância na formação da 

agenda de políticas públicas, apresentando-se como uma modalidade de ator coletivo. 

O termo comunidades epistêmicas foi colocado em pauta por Peter Haas, em 1992, 

para explicar a coordenação de políticas a nível internacional, mais especificamente, 

no Plano de Ação do Mediterrâneo, cuja finalidade foi combater a poluição marinha 

no Mar Mediterrâneo. Apesar de frequentemente o termo comunidades epistêmicas 

se restringir a cientistas e acadêmicos, Haas (1992) alarga o conceito, passando a 

englobar profissionais em geral. 

As comunidades epistêmicas são atores não governamentais que atuam na produção 

de políticas nacionais ou transnacionais, com base em seus conhecimentos, ideias, 

discursos e ações. Nessa perspectiva, estes atores sociais podem desempenhar um 

papel importante no processo de formação da agenda. Conforme alude Haas (1992), 
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os membros de uma comunidade científica se fortalecem como atores, tanto no nível 

nacional como no internacional, na medida em que os tomadores de decisão lhes 

solicitem informações e lhes deleguem responsabilidades. A demanda por informação 

especializada no processo de formação da agenda leva ao surgimento e à proliferação 

das comunidades epistêmicas, capazes de produzir e disponibilizar o conhecimento 

demandado. Esta informação especializada, proveniente das comunidades 

epistêmicas, ajuda a definir a forma como o problema vai ser posto e, 

consequentemente, o tipo de política que vai ser adotada para lidar com este 

problema. 

Esta rede de especialistas em áreas específicas do conhecimento, segundo Haas 

(1992), é dotada de autoridade, compartilha não somente noções de validade e um 

padrão de raciocínio e de práticas discursivas, mas também o compromisso com a 

produção e aplicação do conhecimento, nos termos de um projeto político dirigido a 

problemas específicos e fundado nesses entendimentos comuns. Diante da 

legitimidade de que desfrutam de seu discurso cientifico, os especialistas de uma 

comunidade epistêmica prescrevem uma determinada conduta, procurando 

influenciar o curso das políticas públicas. O parecer dos membros das comunidades 

epistêmicas é resultado de seu conhecimento especializado, mas pode ser 

influenciado, em maior ou menor grau, por determinada identidade ou ideologia que 

se faz expressar. 

As comunidades epistêmicas podem ser formadas por especialistas que se encontram 

em organizações governamentais, entidades intergovernamentais, instituições 

públicas e privadas de pesquisa, corporações e associações de comércio ou até 

mesmo em empresas privadas, dentre outras. Ainda que uma comunidade possa 

consistir de profissionais de várias disciplinas, com diversas experiências, esses 

compartilham (1) um conjunto comum de crenças normativas e de princípios, que 

provê uma análise racional, de base valorativa, para ação social dos membros da 

comunidade; (2) crenças causais (aceitam as mesmas relações causais para 

problemas), derivadas de suas análises de práticas, gerando ou contribuindo para um 

conjunto central de problemas no seu domínio e que servem, então, como base para 

elucidação de múltiplos laços entre ações políticas possíveis e resultados desejáveis; 

(3) noções compartilhadas de validação, isto é, critérios intersubjetivos, internamente 

definidos para avaliar e validar conhecimento no domínio de sua especialidade; e (4) 
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uma política empreendedora comum, isto é, um conjunto de práticas comuns 

associadas com um conjunto de problemas para os quais sua competência 

profissional é dirigida, presumivelmente resultante da convicção que o bem estar 

humano será aumentado como uma consequência dessas práticas (HAAS, 1992). 

Os membros das comunidades epistêmicas podem influenciar o processo de política 

pública de duas formas: conscientização ou pressão. Ou seja, podem atuar na 

identificação de problemas públicos, conscientizando e/ou pressionando o governo 

para que este os inclua na agenda governamental. Por um lado, os especialistas 

podem fornecer ao governo informação e aconselhá-lo a optar por determinado 

caminho. Por outro, podem ser mais incisivos e, em vez de simplesmente apontar um 

caminho possível, podem identificar diretamente qual é o problema, que tipo de 

política deve ser adotada com vistas a resolvê-lo e que desenho esta última deve ter 

(HAAS, 1992). 

Quanto maior a complexidade no desenvolvimento de uma política pública, maior a 

importância das comunidades epistêmicas, principalmente no momento de análise 

das alternativas que visem à solução dos problemas identificados. Ademais, a 

importância das comunidades epistêmicas também é maior durante períodos de crise 

ou de incerteza, nos quais os governos tendem a voltar-se para as comunidades 

epistêmicas em busca de alguma informação que os possa ajudar na tomada de 

decisões (HAAS, 1992). No entanto, é importante lembrar que, embora os governos 

recorram com maior frequência às comunidades epistêmicas durante os períodos de 

incerteza e quando se tratam de políticas de maior complexidade, isto não significa 

que o auxílio não possa ser solicitado em outro momento qualquer. 

Do exposto, é fato que o processo de formação da agenda de uma política pública 

recebe influência de uma pluralidade de atores, que tendem a participar na disputa 

que envolve a emergência e a caracterização dos assuntos públicos. No entanto, é 

importante lembrar que nem todos os atores participam da mesma forma neste 

processo, haja vista que possuem diferentes recursos, defendem diferentes ideias e 

interesses, suas ações são permeadas por diferentes relações de poder.  

Os múltiplos atores interessados em uma política pública lutam pela distribuição 

conveniente de recursos, de tal modo que seus interesses sejam contemplados. 

Esses recursos podem ser financeiros, materiais, organizacionais e simbólicos. 
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Alguns atores detêm mais recursos de ordem individual ou coletiva, os quais 

possibilitam maior influência na formação da agenda nos referidos órgãos. Ademais, 

a ação dos atores no processo político é, por vezes, permeada por relações de poder. 

O exercício do poder pode ser influenciado por características pessoais (ocupar 

determinada função, personalidade, acesso a informações, uso da autoridade) de 

determinados atores ou ser afetado por questões estruturais (pertencer a grupos de 

interesse, fatores contextuais ou locais).  

Uma vez que compartilham diferentes ideias, valores e interesses, os atores se 

organizam (articulam) de diferentes formas, com o propósito de exercer seu poder no 

processo de definição de políticas públicas. De acordo com Sabatier (1988), o meio 

mais útil para agregar atores, a fim de compreender as mudanças políticas ao longo 

do tempo, é por meio de coalizões de defesa3. O autor acrescenta que estas coalizões 

são formadas por pessoas de uma variedade de posições (representantes eleitos e 

funcionários públicos, líderes de grupos de interesse, pesquisadores, intelectuais, 

etc.), que (1) compartilham determinado sistema de crenças (valores, ideias, objetivos 

políticos, formas de perceber os problemas políticos, pressupostos causais) e (2) 

demonstram um grau não trivial das ações coordenadas ao longo do tempo. Assim 

sendo, as mudanças nas políticas ocorrem com a junção de atores políticos em 

coalizões nas quais compartilham crenças e ideais. As coalizões de defesa são 

formadas por atores que, formal ou informalmente, se organizam com o objetivo de 

exercer pressão sobre uma determinada política pública e, assim, influenciar seu 

resultado.  

Várias coalizões podem competir dentro de um determinado subsistema de políticas 

públicas4, defendendo estratégias de inserção de problemas na agenda 

governamental, objetivando traduzir suas crenças similares em políticas públicas. O 

                                            

 

3A abordagem do Advocacy Coalition Framework (ACF) ou Modelo de Coalizões de Defesa (MCD), 
proposto por Paul A. Sabatier, em 1988, vem sendo largamente utilizada para analisar a organização 
dos atores no processo de políticas públicas. A ACF surge com o propósito de estudar a formulação e 
os processos pelos quais as políticas públicas mudam ao longo do tempo. 
4 Sabatier e Jenkins-Smith (1993) descrevem um subsistema de políticas públicas como um conjunto 
de atores individuais ou coletivos de uma variedade de organizações públicas, privadas e da sociedade 
civil, num determinado escopo geográfico, ativamente preocupado com determinada questão de 
política pública e que tenta, sistematicamente, influenciar as decisões naquele domínio. 
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processo de política pública é resultado de uma ampla negociação entre estas 

coalizões, que incluem atores de dentro e de fora da estrutura do governo. Sabatier e 

Jenkins-Smith (1993) entendem que os subsistemas vão além de grupos de interesse, 

órgãos governamentais e comissões do Legislativo em um único nível de governo. Os 

subsistemas incluem atores em outros níveis de governo que desempenham papéis 

basilares na formulação e implementação de políticas públicas, bem como jornalistas, 

analistas políticos, cientistas/pesquisadores, personalidades, entre outros que 

desempenham papéis importantes na geração, disseminação e avaliação de ideias 

políticas. Sabatier e Jenkins-Smith (1993) visam superar a visão reducionista dos 

triângulos de ferro, caracterizada por uma tendência a limitar a participação nas 

decisões políticas às agências administrativas, comissões do Legislativo e grupos de 

interesse em um único nível de governo. Os autores elencam os motivos: (1) 

praticamente todos os programas nacionais dependem fortemente dos governos 

subnacionais para a sua implementação efetiva; (2) as transferências 

intergovernamentais constituem porcentagem significativa da maioria dos orçamentos 

dos governos subnacionais; e (3) as organizações governamentais e não 

governamentais dos estados e municípios formam uma porcentagem substancial de 

grupos que influenciam as decisões políticas (SABATIER; JENKINS-SMITH, 1993). 

Na maioria dos subsistemas, segundo Sabatier e Jenkins-Smith (1993), haverá uma 

coalizão dominante, que é mais bem sucedida em traduzir suas metas em ações 

governamentais, e duas ou três outras subordinadas a esta. O poder e a influência de 

uma coalizão estão diretamente relacionados aos recursos (financeiros, 

conhecimento técnico, número de apoiadores e membros das coalizões, autoridade 

legal) que a mesma possui. Uma vez que estes recursos não são estáticos ao longo 

do tempo, ao mudar a posse dos mesmos, mudam-se o poder e a influência exercidos 

pelas coalizões. 

Uma vez formadas as coalizões de defesa, estas competem para traduzir suas 

crenças compartilhadas em políticas públicas, mobilizando recursos políticos e 

participando de processos contínuos de aprendizagem política, denominado por 

Sabatier e Jenkins-Smith (1993) de policy-oriented learning (aprendizado orientado à 

política pública), fator essencialmente cognitivo. O aprendizado permite que novos 

argumentos ou recursos sejam adicionados às discussões. Na medida em que novos 
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argumentos técnicos surgem (a partir de pesquisas desenvolvidas), o sistema de 

crenças dos atores de uma determina da coalizão tende a se fortalecer.  

Ainda que possam ser estabelecidos acordos e compromissos entre coalizões, a 

tônica do relacionamento entre elas é dada pelo conflito, onde cada coalizão tenta 

impor suas preferências e realizar seus princípios de ação coerentes com os 

respectivos sistemas de crenças.  
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3 INCLUSÃO FINANCEIRA E SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO ECONÔMICO 

E SOCIAL 

 

Nas últimas décadas, o tema inclusão financeira tem ganhado destaque no Brasil e 

no mundo, haja vista que abre novas oportunidades para a expansão e 

desenvolvimento econômico e social, ao agregar ao mercado financeiro a faixa de 

indivíduos localizada na base da pirâmide de renda. Ao incluir esses indivíduos ao 

sistema financeiro formal, gera-se um grande potencial de alavancagem para diversos 

setores da economia, agrega-se rentabilidade às instituições financeiras e ampliam-

se os horizontes das famílias. Assim sendo, a inclusão financeira atua como força 

relevante na redução da desigualdade, como sugere a teoria econômica, visto que um 

maior acesso a serviços financeiros é importante ferramenta para reduzir a 

desigualdade de renda. 

O presente capítulo aborda alguns aspectos da inclusão financeira, visando 

apresentar sua conceituação e importância no cenário mundial e nacional. O capítulo 

está estruturado em três partes, a saber: (1) Conceituando a Inclusão/Exclusão 

Financeira, (2) Sistema Financeiro Inclusivo versus Exclusão Financeira, e (3) 

Instrumentos e Indicadores de Inclusão Financeira. 

  

 

3.1 CONCEITUANDO A INCLUSÃO/EXCLUSÃO FINANCEIRA 

 

Pode-se dizer que o embrião da inclusão financeira é o microcrédito – empréstimos 

de baixo valor concedidos à população de baixa renda, com o objetivo de estimular o 

empreendedorismo e os pequenos negócios. A primeira experiência de microcrédito 

é creditada ao economista Muhammad Yunus, que, ao inventar o mecanismo de 

microcrédito, tornou-se mundialmente conhecido como o “banqueiro dos pobres”. Por 

meio do Grameen Bank, que fundou em 1983, em Bangladesh, Yunus espalhou, em 

escala internacional, o conceito de microcrédito, que foi implementado como política 

de acesso ao crédito em vários países. Diante da importância do microcrédito, a 
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Organização das Nações Unidas (ONU) declarou oficialmente o ano de 2005 como o 

Ano Internacional do Microcrédito, realçando a importância das microfinanças no 

combate à pobreza e reconhecendo o seu potencial como ferramenta auxiliar na 

concretização dos objetivos de Desenvolvimento do Milênio (metas socioeconômicas 

que seriam alcançadas pelos países membro da instituição até 2015). Em 2006, 

Yunus recebeu o Prêmio Nobel da Paz. 

Posteriormente, além do microcrédito, outros serviços financeiros foram sendo 

demandados (poupança, pagamentos e seguros), o que ressalta a importância de 

uma gama maior de produtos/serviços financeiros acessíveis a população de baixa 

renda. A inclusão financeira proporciona a inserção de pessoas de baixa renda ao 

universo de negócios ligados direta ou indiretamente às finanças. Nessa perspectiva, 

a inclusão financeira pode ser definida como um processo de efetivo acesso e uso 

pela população de serviços financeiros adequados às suas necessidades, 

contribuindo para a sua qualidade de vida (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2011; 

FEBRABAN, 2014). Desta definição apreende-se que o processo de acesso e 

utilização de serviços financeiros deve ser efetivo, visto que a inclusão financeira não 

decorre somente da possibilidade de acesso aos serviços financeiros, mas da real 

condição de acesso e decisão de utilização, adequados às necessidades dos 

indivíduos. Assim sendo, a inclusão financeira não é o acesso a todo e qualquer tipo 

de serviço financeiro, mas àqueles que visam satisfazer as necessidades dos 

indivíduos e a contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos mesmos. 

A visão de inclusão financeira do Center for Financial Inclusion (online, 2015), 

corrobora o exposto no parágrafo anterior. A inclusão financeira para este órgão se 

refere: (1) ao acesso a um conjunto completo de serviços financeiros, que inclui 

crédito, poupança, seguros e pagamentos; (2) fornecido com qualidade, ou seja, de 

forma conveniente, acessível e adequada, e com dignidade e proteção do cliente; (3) 

para que todos possam usar serviços financeiros, dando especial atenção ao meio 

rural, pessoas com deficiência, mulheres e outros grupos muitas vezes excluídos; (4) 

com capacitação financeira, na qual os clientes são informados e sentem-se 

confiáveis para tomar decisões financeiras; e (5) através de um mercado diversificado 

e competitivo, que apresente uma gama de fornecedores, infraestrutura financeira 

robusta e regulamentações claras. 
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De acordo com a Febraban (2011), a inclusão financeira deve ser materializada como 

o processo de bancarização (definida pelo nível de acesso a serviços financeiros, bem 

como pelo grau de uso de serviços financeiros) das populações de baixa renda, de 

forma compatível com suas necessidades e visando contribuir para a sua qualidade 

de vida. No entanto, é importante lembrar que a bancarização não deve ser confundida 

com a simples posse de conta corrente. A bancarização deve ir além dos serviços de 

pagamentos e recebimentos (ações transacionais), envolvendo, também, poupança, 

crédito e seguros (ações relacionais), que são os principais produtos que promovem 

a exclusão financeira da população mais carente. 

Embora a bancarização seja definida pelo nível de acesso e grau de uso de serviços 

financeiros, ainda há uma tendência a associar a bancarização com o simples acesso 

aos serviços financeiros. Tanto que a maioria dos indicadores de inclusão financeira 

focam o acesso aos serviços financeiros. Nessa perspectiva, é importante destacar 

que bancarização não é sinônimo de inclusão financeira, uma vez que “estar 

bancarizado não significa, necessariamente, estar incluído” (GONZALEZ; OLIVEIRA, 

2015), da mesma forma como estar incluído não significa, necessariamente, estar 

bancarizado. Um indivíduo pode ter acesso a uma conta bancária (corrente ou 

poupança), mas não a utilizar. Nesse caso, tem-se a bancarização, mas não o uso. 

Não se pode dizer, portanto, que este indivíduo está incluído. Ademais, a inclusão 

financeira pode ser promovida sem a bancarização, por meio da utilização de serviços 

financeiros ofertados “a partir de canais de distribuição não pertencentes ao sistema 

financeiro” (GONZALEZ; OLIVEIRA, 2015), a exemplo das moedas sociais5, bem 

como das modalidades de cartão de crédito6 e de serviços7, emitidos para usuários 

                                            

 

5 A moeda social é um instrumento de troca e meio de pagamento criado e operado por associações 
autogestionárias (entidades emissoras de moeda social, conhecidas como clube de trocas, bancos 
comunitários, dentre outros). A moeda social é uma importante ferramenta das finanças solidárias, que 
vêm crescendo no mundo inteiro. 
6 Indivíduos não bancarizados fazem uso do cartão de loja – cartão de crédito emitido por grandes 
redes varejistas que, normalmente, são utilizados apenas nas lojas da rede emissora. É uma forma de 
obtenção de crédito, haja vista que implica na postergação do pagamento. 
7 Assim como os cartões de loja, os cartões de serviços podem ser utilizados por indivíduos não 
bancarizados. São cartões distribuídos por pessoas jurídicas a seus funcionários, sob a forma de 
benefícios trabalhistas, concentrando-se principalmente nos setores de transporte e alimentação. 
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não necessariamente bancarizados. Nesse caso, é possível dizer que o indivíduo 

estaria incluído, mas não bancarizado. 

Ante o exposto, a presente tese adotou a seguinte definição para Inclusão Financeira: 

efetivo acesso e uso de produtos e serviços financeiros por indivíduos e micro e 

pequenos empreendimentos que normalmente se encontram excluídos do Sistema 

Financeiro Tradicional. É importante lembrar, no entanto, que acesso aos serviços 

financeiros difere de uso dos serviços financeiros. O acesso se refere à disponibilidade 

de serviços financeiros de qualidade razoável a custos razoáveis (CLAESSENS, 

2006). Para o autor, a razoável qualidade e o razoável custo têm de ser definidos em 

relação a alguns objetivos padrão, nos quais os custos refletem todos os custos 

pecuniários e não pecuniários. Por sua vez, o uso se refere ao real consumo dos 

serviços financeiros. 

Claessens (2006) apresenta as categorias de acesso e uso dos serviços financeiros 

em um continuum, conforme mostra a Figura 01. 

Figura 01: Diferença entre Acesso e Uso 
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Fonte: Claessens (2006) 

De acordo com o autor, ao Grupo A pertencem os indivíduos e empreendimentos que 

têm acesso e uso de serviços financeiros e, portanto, são financeiramente incluídos. 

Aos Grupos B e C pertencem os não-usuários de serviços financeiros, que podem ser 

diferenciados naqueles que voluntariamente se excluem e naqueles que são 

involuntariamente excluídos. No Grupo B encontram-se os indivíduos e 

empreendimentos que têm acesso, mas não utilizam os serviços financeiros (exclusão 

voluntária), pelo fato de não terem necessidade de uso (CLAESSENS, 2006; BECK; 

DEMIRGÜÇ-KUNT, 2008), por razões religiosas ou culturais, por acesso indireto 

através de amigos e familiares (BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT, 2008), ou outros motivos. 
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A exclusão voluntária não reflete, necessariamente, indisponibilidade de serviços 

financeiros, nem, tampouco, sua racionalidade, haja vista que os pertencentes a este 

grupo têm acesso, mas optam por não utilizar os serviços financeiros. Os excluídos 

voluntariamente representam um problema menor para os formuladores de políticas, 

uma vez que a falta de uso reflete a falta de demanda (BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT, 

2008). 

Por sua vez, o Grupo C é composto por indivíduos e empreendimentos que não têm 

acesso e, portanto, não usam os serviços financeiros (exclusão involuntária). De 

acordo com o modelo de Claessens (2006) estes indivíduos são rejeitados pelas 

instituições financeiras (alto risco, discriminação) ou são excluídos devido a 

inadequação de preço, produto ou renda, dentre outros. É importante distinguir entre 

diferentes grupos de excluídos involuntariamente a fim de formular um conselho 

político adequado (BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT, 2008). Os autores corroboram a visão 

de Claessens (2006) e apresentam quatro grupos de excluídos involuntariamente. 

O primeiro é composto por famílias e empresas que são considerados não-
pagáveis porque seus rendimentos são muito baixos ou representam um risco 
de empréstimo muito alto. Em vez de tentar incluí-los no sistema financeiro, 
mecanismos de apoio não-empréstimo podem ser mais apropriados. Três 
outros grupos de excluídos involuntariamente exigem ações políticas 
específicas, pois sua exclusão pode ser devida a políticas discriminatórias, 
deficiências nos esquemas contratual e informacional ou inadequação de 
preço e características do produto. (BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT, 2008, p. 386, 
tradução nossa) 

Ante o exposto, pode-se afirmar que a disponibilidade de serviços financeiros (acesso) 

é uma condição necessária, mas não suficiente, para o uso. Para que haja cruzamento 

de demanda e oferta, e consequentemente, inclusão financeira, depende-se dos 

custos relativos da provisão de serviços financeiros e da renda dos consumidores 

(CLAESSENS, 2006). 

Corroborando os autores supracitados, Kempson e Whyley (1999, apud BCB, 2011, 

143), apresentam suas conclusões em relação às formas de exclusão financeira, 

quais sejam:  

Exclusão de acesso, de condição, de preço, de mercado e autoexclusão. A 
exclusão de acesso está associada ao fato de que segmentos da população 
não usufruem de serviços financeiros em virtude da localização remota das 
unidades bancárias ou da baixa capilaridade do sistema financeiro. Já a 
exclusão de condição relaciona-se ao fato de que as condições específicas 
de oferta de serviços financeiros podem ser inapropriadas ou inadequadas às 
especificidades de um dado conjunto de indivíduos. A exclusão de preços, 
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por sua vez, está relacionada a preços elevados de certos produtos 
financeiros, os quais tornam tais produtos incompatíveis com o orçamento de 
certos grupos de indivíduos. A exclusão de mercado associa-se ao fato de 
que uma parcela da população não está compreendida no público-alvo das 
estratégias de venda de certas instituições financeiras. Por fim, a 
autoexclusão deve-se ao fato de que certas pessoas, por medo de uso, por 
barreiras psicológicas ou por razões ideológicas, decidem não utilizar os 
serviços ofertados pelo sistema financeiro oficial (KEMPSON; WHYLEY, 
1999 apud BCB, 2011, p. 143). 

No que tange à exclusão de acesso, é nítido que as instituições financeiras tradicionais 

tendem a se localizar em áreas cujos moradores possuem alta renda per capita. 

Diante deste fato, famílias que vivem em áreas mais pobres, bem como 

empreendimentos localizados nestas áreas, sofreriam barreiras adicionais, tendo que 

se deslocar para outras áreas para obter serviços dessa natureza, arcando com os 

custos adicionais que essa busca representa. Ademais, as instituições financeiras 

ofertam produtos e serviços financeiros que não são adequados à maioria da 

população, com altas taxas e custos dos produtos que desencorajam ou podem gerar 

prejuízos para os clientes de baixa renda e empreendimentos de baixo faturamento 

ou sem condições de cumprir exigências solicitadas. Soma-se a isto o fato de que as 

instituições financeiras criam pacotes e produtos vinculados que tendem a excluir 

determinados perfis de clientes, especialmente os de baixa renda (e baixo 

faturamento). 

Com relação à autoexclusão, dentre as possíveis razões para um indivíduo (ou 

empreendimento) se autoexcluir do sistema financeiro, está o sentimento 

(especialmente entre os mais pobres ou proprietários de micro e pequenos 

empreendimentos) de que não seria bem-vindo em instituições financeiras, tendo em 

vista que as exigências impostas pelos bancos não sejam adequadas a uma parte 

significativa da população. Ademais, os serviços são ofertados a elevadas taxas, 

garantias inacessíveis e a condições e termos inegociáveis. Tais fatores fazem com 

que o sistema bancário se torne inatingível para diversas pessoas que poderiam se 

beneficiar dele. 
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3.2 SISTEMA FINANCEIRO INCLUSIVO VERSUS EXCLUSÃO FINANCEIRA 

 

O Sistema Financeiro de um país envolve as atividades dos mercados monetário, de 

capitais, cambial e securitário. O sistema financeiro compreende o conjunto de 

instituições, mercados e recursos de um país, com a missão de assegurar a 

canalização da poupança para o investimento nos mercados financeiros, por meio da 

intermediação entre os agentes econômicos que podem assumir o papel de 

emprestadores ou de investidores. 

Merton e Bodie (1995, p. 12 apud LEVINE, 1997, tradução nossa) mencionam que, 

surgindo para melhorar os custos de transação e de informação, os Sistemas 

Financeiros desempenham uma função primária: facilitar a alocação de recursos, 

através do espaço e do tempo, em um ambiente incerto. Visando organizar a vasta 

literatura sobre o tema, Levine (1997) divide esta função primária do Sistema 

Financeiro em cinco funções básicas, a saber: facilitar a negociação, cobertura, 

diversificação e agrupamento de riscos; alocar recursos; supervisionar os gestores e 

exercer controle corporativo; mobilizar poupança; e facilitar o intercâmbio de 

mercadorias e serviços. 

Há uma crescente aceitação entre economistas e pesquisadores de que os mercados 

financeiros desempenham papel fundamental na estabilização financeira, no 

crescimento econômico e na redução da pobreza. 

Sistemas financeiros desenvolvidos são diversificados, líquidos, acessíveis e 
eficientes. Essencialmente, reduzem a assimetria de informação e os custos 
de transação existentes no mercado, fricções que restringem a alocação 
ótima de recursos para os melhores projetos e provêm ampla estrutura de 
serviços para os agentes econômicos, como poupança, pagamentos e 
seguros, servindo ao maior número possível de pessoas (DEMIRGÜÇ-KUNT 
ET AL, 2008 apud DODL; BARROS, 2011, p. 125-126). 

Os mercados financeiros e as instituições emergem para aliviar a fricção do 
mercado resultante de assimetrias de informação e custos de transação. Uma 
substancial literatura teórica e empírica mostra a importância de sistemas 
financeiros eficientes para o desenvolvimento econômico a longo prazo (ver 
Levine 2005 para uma pesquisa). Evidências recentes mostram que o 
desenvolvimento financeiro é pró-crescimento e pró-pobres. (BECK; 
DEMIRGÜÇ-KUNT, 2008, p. 383, tradução nossa) 

Diversas pesquisas enfatizam a relação do sistema financeiro com o crescimento 

econômico, conforme mostra o estudo de Levine (1997), que usa a teoria para 

organizar um quadro analítico do nexo financiamento-crescimento e avaliar a 
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importância quantitativa do sistema financeiro no crescimento econômico. Levine 

(1997) menciona que a preponderância do raciocínio teórico e da evidência empírica 

sugere uma relação positiva de primeira ordem entre o desenvolvimento financeiro e 

o crescimento econômico. Países com sistemas financeiros mais profundos crescem 

mais rapidamente e reduzem a desigualdade de renda e a pobreza mais rapidamente 

(BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2007, apud BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT, 2008, 

tradução nossa). 

O trabalho de Levine (1997) mostra que, embora permaneçam muitas lacunas, as 

pesquisas (comparações cruzadas entre países, estudos de países individuais, 

análises ao nível da indústria e investigações em nível de empresa) apontam na 

mesma direção – o funcionamento dos sistemas financeiros está vitalmente ligado ao 

crescimento econômico de longo prazo. 

Especificamente, países com bancos maiores e mercados acionários mais 
ativos cresceram mais rapidamente nas décadas subsequentes, mesmo 
depois de controlar muitos outros fatores subjacentes ao crescimento 
econômico. As indústrias e as empresas que dependem fortemente do 
financiamento externo crescem desproporcionalmente mais rápido nos 
países com bancos e títulos bem desenvolvidos do que em países com 
sistemas financeiros pouco desenvolvidos. Além disso, amplos estudos por 
país sugerem que as diferenças no desenvolvimento financeiro têm, em 
alguns países durante períodos extensos, uma influência crítica no 
desenvolvimento econômico. No entanto, esses resultados não implicam que 
o financiamento esteja em toda parte e sempre exógeno ao crescimento 
econômico. A atividade econômica e a inovação tecnológica, sem dúvida, 
afetam a estrutura e qualidade dos sistemas financeiros. Inovações em 
telecomunicações e computação têm inegavelmente afetado os serviços 
financeiros da indústria. Além disso, "terceiros fatores", como o sistema 
jurídico de um país e instituições certamente impulsionam o desenvolvimento 
financeiro e econômico em momentos críticos durante o processo de 
crescimento. No entanto, o peso das evidências sugere que os sistemas 
financeiros são uma característica fundamental do processo de 
desenvolvimento econômico e que uma compreensão satisfatória dos fatores 
subjacentes ao crescimento econômico exige uma maior compreensão da 
evolução e estrutura dos sistemas financeiros (LEVINE, 1997, p. 690, 
tradução nossa). 

 

O trabalho de Levine (1997) apresenta diferentes perspectivas, de diferentes autores, 

para abordar a relação do sistema financeiro com o crescimento econômico. Neste 

sentido, é mister que os países busquem um Sistema Financeiro desenvolvido. 

A estabilidade macroeconômica é amplamente reconhecida como pré-condição para 

a construção de sistemas financeiros desenvolvidos (DODL; BARROS, 2013). Os 

autores destacam a impossibilidade de se ter um efetivo processo de desenvolvimento 
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na ausência de estabilidade de preços, haja vista que a elevação generalizada e 

persistente nos níveis de preços praticados no mercado reduz o poder de compra real 

da renda dos agentes econômicos e, consequentemente, de sua riqueza. Dessa 

forma, a estabilização monetária é amplamente aceita como pré-condição para o 

crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável da economia. Entretanto, a 

estabilidade é necessária, mas não suficiente, para que o sistema financeiro seja 

inclusivo. Outros componentes são necessários para o desenvolvimento financeiro de 

um país, em busca de um sistema financeiro desenvolvido (e inclusivo), conforme 

aponta o estudo de Levine (1997). 

Sem dúvida, o sistema financeiro é moldado pelo desenvolvimento não-
financeiro. Mudanças nas telecomunicações, computadores, políticas do 
setor não financeiro, instituições, e o próprio crescimento econômico 
influenciam na qualidade dos serviços financeiros e na estrutura do sistema 
financeiro. Melhorias tecnológicas reduzem custos de transação e afetam os 
arranjos financeiros (MERTON, 1992). Políticas monetárias e fiscais afetam 
a taxação de Intermediários Financeiros e a provisão de serviços financeiros 
(BENCIVENGA; SMITH, 1992; ROUBINI; SALA; MARTIN, 1995). Os 
sistemas jurídicos afetam o sistema financeiro (LAPORTA et. al., 1996), e 
mudanças políticas e instituições nacionais influenciam criticamente o 
desenvolvimento financeiro (HABER, 1991, 1996). Além disso, crescimento 
econômico altera a disposição dos poupadores e investidores de pagar os 
custos associados à participação no sistema financeiro (GREENWOOD; 
JOVANOVIC, 1990). (LEVINE, 1997, p. 721, tradução nossa).  

O estudo de Beck et. al. (2009) vem ao encontro com a presente discussão. Os 

autores analisam a atuação de 91 grandes bancos, em 45 países, tendo em vista que 

os bancos são a principal fonte de financiamento externo das MPEs. Os autores 

encontram diferenças significativas entre bancos de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, impulsionadas por diferenças no ambiente econômico, institucional 

e legal. A pesquisa sugere que as diferenças entre bancos (em termos de extensão, 

tipo e preços dos empréstimos às PMEs) são dirigidas pelas diferenças no ambiente 

em que estes bancos operam, indicando que o ambiente é especialmente importante 

para a maturidade e precificação dos empréstimos às PMEs.  

Especificamente, verificamos que nos países com o custo mais elevado de 
registro das garantias, os bancos concedem uma parte mais reduzida dos 
empréstimos às PMEs, dedicam uma menor parcela desses empréstimos 
para fins de investimento e cobram taxas mais elevadas. Da mesma forma, 
em países com custos mais altos de execução de contratos, os bancos 
aprovam uma parcela menor das aplicações de empréstimos às PMEs e 
cobram taxas de juros mais altas. Em contrapartida, os bancos de países com 
melhor ambiente de informação de crédito aprovam uma percentagem mais 
elevada de empréstimos à PME, dedicam uma maior percentagem de 
empréstimos à PME a fins de investimento e cobram encargos e taxas de juro 
mais baixas. Da mesma forma, em países com melhores direitos de 
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propriedade, os bancos concedem uma percentagem mais elevada de 
empréstimos à PME para fins de investimento e cobram encargos e taxas de 
juros e mais baixas (BECK ET. AL., 2009, p. 10, tradução nossa). 

Rodrigues e Dodl (2011) fazem menção ao Relatório do Desenvolvimento Financeiro 

do Fórum Econômico Mundial (2010) que analisa o nível de desenvolvimento 

financeiro de 57 países com base no Índice de Desenvolvimento Financeiro (IDF), 

composto por sete pilares, agrupados em três categorias, a saber: fatores políticos e 

instituições; intermediação financeira; e acesso financeiro.  

O Relatório de Desenvolvimento Financeiro tem atuado como um instrumento de 

divulgação do desempenho de sistemas financeiros e mercados de capitais líderes, 

provendo referências para avaliações individuais e acompanhamento da evolução de 

países (DODL et. al., 2011). O relatório aborda o desenvolvimento financeiro como 

fatores, políticas e instituições que levam à intermediação e a mercados financeiros 

efetivos, bem como a amplo e disponível acesso à capital e serviços financeiros 

(RODRIGUES;  DODL, 2011). 

Nessa perspectiva, a intermediação financeira desempenha importante papel na 

construção de infraestrutura necessária para a realização de investimentos e na 

condução das transações entre os agentes econômicos. Para uma melhor 

intermediação financeira e, consequentemente, melhor alocação de recursos, os 

sistemas financeiros necessitam de integração entre os atores. Integração que visa 

minimizar as barreiras que impedem o acesso dos agentes econômicos ao sistema 

financeiro. Helms (2006) propõe um modelo (Figura 02) para verificar a integração dos 

atores no Sistema Financeiro, com vistas a construir um sistema financeiro inclusivo. 

De acordo com o modelo, a integração dos atores no Sistema Financeiro permite a 

expansão de mercados financeiros para uma maior parcela da população. Um sistema 

financeiro inclusivo diz respeito a um conjunto articulado de atores, pertencentes ou 

não ao setor financeiro tradicional, capazes de promover a inclusão financeira 

(GONZALEZ; OLIVEIRA, 2015).  
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Figura 02: Um Sistema Financeiro Inclusivo 

 

Fonte: Helms (2006, p. 14). 

O modelo propõe que o acesso e o uso de serviços financeiros pela população de 

baixa renda dependam da ação integrada de atores pertencentes a três níveis de 

atuação: micro, meso e macro. No centro do modelo encontram-se os usuários dos 

serviços (clientes de baixa renda), uma vez que suas demandas determinam e 

influenciam as ações dos grupos e instituições inseridos nos outros níveis. As 

instituições que se relacionam diretamente com os usuários compõem o nível micro. 

Segundo o autor, estas instituições são a espinha dorsal do Sistema Financeiro. No 

nível meso encontram-se, basicamente, as instituições responsáveis pela 

infraestrutura do sistema, que atuam na redução de custos de transação, produção e 

compartilhamento de informação, promoção de transparência, proteção do 

consumidor dos serviços, etc. Auditores, redes profissionais, agências de crédito, 

agências de rating são alguns exemplos de instituições do nível meso. Essas 

entidades podem transcender fronteiras nacionais e incluir organizações regionais ou 

globais. Por sua vez, o nível macro é composto pelos bancos centrais e demais 

autoridades legalmente instituídas, cujas ações tendem a afetar os demais níveis 

(meso e micro). Sendo assim, estes atores agem na construção e efetiva 

implementação de um arcabouço regulatório apropriado. 

De forma a desenvolver um sistema financeiro inclusivo, a inclusão financeira vem 

recebendo atenção de atores (governamentais e não governamentais, nacionais e 

internacionais), atenção esta que tem por objetivo ampliar o acesso aos serviços 
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financeiros a pessoas atualmente excluídas. Todavia, os países ainda têm muito a 

avançar nesse sentido, visto que a exclusão financeira, principalmente nos países em 

desenvolvimento, ainda é alta. De acordo com dados do Global Findex (2014), dois 

bilhões de pessoas adultas (acima de quinze anos) ainda não possuíam acesso a uma 

conta bancária, em 2014, representando, globalmente, 38% da população adulta (este 

número sobe para 46% para as economias em desenvolvimento). 

Pode-se dizer que a exclusão financeira está intrinsecamente relacionada à pobreza. 

Conforme aludem Gonzalez et. al. (2013), a exclusão financeira tem efeito negativo 

sobre a qualidade de vida, constituindo uma das muitas formas de exclusão social 

que, em muitos casos, reproduz círculos viciosos ligados à permanência na pobreza. 

Os autores mencionam que aqueles relativamente mais pobres tendem a apresentar 

menores níveis de utilização de quase todos os serviços financeiros, afirmando que o 

grande desafio ainda é a construção de um sistema inclusivo, que envolve uma gama 

variada de atores, como bancos privados e públicos, seguradoras, reguladores, 

programas de transferências de renda, etc. 

Beck e Demirgüç-Kunt (2008) mencionam que a teoria sugere que a exclusão 

financeira age como um freio ao desenvolvimento econômico e afirmam que muitos 

modelos apontam para a falta de acesso das pessoas pobres ao financiamento como 

inibição da acumulação de capital humano e físico. Essa falta de acesso não só 

impede o crescimento, visto que muitos projetos de investimento valiosos não podem 

ser realizados, mas também resulta em persistente desigualdade de renda (GALOR; 

ZEIRA, 1993; BANERJEE; NEWMAN, 1993, apud BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT, 2008).  

Assim como a pobreza, o processo de exclusão é um fenômeno multidimensional, que 

guarda relação direta com fatores econômicos, habitacionais, demográficos, sociais e 

regionais. Tal fato é comprovado em pesquisas8 que realizaram comparações entre 

países, regiões de um mesmo país ou classes sociais e fazem da renda uma variável-

chave para qualquer análise sobre exclusão financeira no mundo. Sendo assim, os 

                                            

 

8 Global Findex (2011 e 2014), Relatórios de Inclusão Financeira (2010, 2011 e 2015), Lana (2013), 
Sarma e Pais (2010 apud BADER; SAVOIA, 2013), bem como pesquisas do Centro de Estudos em 
Microfinanças e Inclusão Financeira (GVcemif), dentre outras. 
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dados revelam que quanto menor é a renda de uma família, menos inserida ela se 

encontra no sistema financeiro. A exclusão financeira também tem estreita relação 

com a questão espacial. Frequentemente, as áreas mais pobres e/ou mais distantes 

dos grandes centros urbanos possuem uma maior exclusão financeira do que a 

observada em regiões mais prósperas ou populosas. De igual modo, a área rural 

também apresenta altos níveis de exclusão financeira. As áreas urbanas, por sua vez, 

possuem níveis maiores de acesso e uso aos produtos financeiros ofertados. Este fato 

pode ser explicado pela maior concentração bancária nas áreas urbanas, fazendo 

com que até mesmo os produtos mais básicos estejam distantes das famílias que 

vivem no campo e nas áreas mais pobres e/ou distantes. Na medida em que uma 

considerável parcela da população é privada do sistema financeiro tradicional, suas 

potencialidades econômicas e sociais são bastante reduzidas, reforçando um cenário 

de desigualdade social. 

Dados empíricos mostram esta realidade. A partir de uma amostra de 2.885 

respondentes, em 284 cidades de todas as regiões brasileiras, o Centro de Estudos 

em Microfinanças e Inclusão Financeira (GVcemif) da FGV-EAESP realizou uma 

análise sobre o atual estado da inclusão financeira no Brasil (CORDOVA ET. AL., 

2014). Segundo os autores, o estudo traça um panorama do acesso e uso de serviços 

financeiros dentro de quatro categorias: contas bancárias, poupança, crédito e 

seguros. A pesquisa revelou que estar entre os que possuem menor poder aquisitivo 

(20% mais pobres) e trabalhar na informalidade aumentam a chance de ser excluído 

do sistema financeiro formal. Este resultado corrobora a afirmação de Singer (2009 

apud VENTURA, 2013) de que muitos dos excluídos do serviço bancário são pessoas 

humildes, de baixa renda e que se encontram à margem das instituições privadas e 

públicas que compõem o sistema financeiro nacional; são trabalhadores informais ou 

micro e pequenos empreendedores.  

Indivíduos que compõem as classes mais baixas de renda são os que sofrem maiores 

consequências diante da ocorrência de choques externos que afetam a economia de 

um país. Estes choques provocam variações bruscas na atividade produtiva, gerando 

problemas econômicos e financeiros de curto prazo, afetando, principalmente, os 

menos favorecidos, que se encontram excluídos do sistema financeiro tradicional. Em 

nível individual ou familiar, estes indivíduos também sofrem com eventos que 

promovem oscilações no fluxo financeiro de forma individualizada. Estes eventos 
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podem ser planejados (casamento, aquisição de casa própria, dentre outros) ou 

inesperados (doença, morte, perda de emprego, dentre outros).  

Assim como os indivíduos, os pequenos negócios também enfrentam maiores 

dificuldades diante de choques externos, bem como diante de oscilações de 

faturamento, planejadas ou inesperadas. Ademais, os pequenos negócios enfrentam 

diversos problemas de acesso ao sistema financeiro tradicional, como excessiva 

burocracia, requerimento de garantias, exigências de reciprocidade bancária, altos 

custos de transação, dentre outros. Além disso, os pequenos empreendimentos se 

deparam com condições inadequadas quando se trata da obtenção de crédito (prazos, 

finalidades, parcela, carência, etc.). A questão da assimetria de informações, tanto por 

parte dos clientes quanto pelas instituições financeiras, também é vista como uma 

barreira de acesso ao sistema financeiro. Quanto menor o negócio, mais difusas são 

as informações, que são disponibilizadas em menor quantidade e qualidade, que 

acarretam em aumento dos custos em caso de empréstimo, por exemplo. A 

combinação desses fatores favorece o quadro de exclusão dos pequenos negócios 

do ambiente financeiro e, consequentemente, restringe as possibilidades de 

desenvolvimento do empreendedorismo.  

Dessa forma, tem-se que a expansão da inclusão financeira está intimamente 

relacionada com a eficácia do processo de intermediação (Sistema Financeiro 

Inclusivo). Por sua vez, a inclusão financeira contribui para o alcance de eficiência no 

sistema financeiro e, consequentemente, para o crescimento e desenvolvimento 

econômico.  

O crescimento econômico proporciona meios para a formação de centros de 
promoção da intermediação financeira, enquanto que a formação de 
intermediários financeiros acelera o crescimento, melhorando a alocação do 
capital. Desta forma, desenvolvimento econômico e financeiro são 
determinados (GREENWOOD; JOVANOVIC, 1990 apud LEVINE, 1997, p. 
703, tradução nossa). 

Nessa perspectiva, tem-se um círculo virtuoso (RELATÓRIO PNIF, 2014), visto que a 

adequada expansão da inclusão financeira viabiliza o acesso à economia formal, 

contribuindo para melhoria da qualidade de vida da população. Por sua vez, o acesso 

à economia formal propicia mais crescimento econômico, que, por consequência, 

facilita o acesso de mais pessoas à economia e ao sistema financeiro, mobilizando 

poupança e investimento para o crescimento do setor produtivo. 
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Giné e Townsend (2004 apud BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT, 2008), em estudo realizado 

na economia tailandesa, descobriram que o principal impacto do financiamento na 

desigualdade de renda é indireto, haja vista que a inclusão de uma maior parcela da 

população na economia formal acarreta em salários mais altos do que por meio da 

provisão de acesso direto ao crédito para os pobres. Os autores sugerem que, além 

dos benefícios diretos do acesso ao financiamento, indiretamente, as pequenas 

empresas e as famílias pobres podem se beneficiar dos efeitos do desenvolvimento 

financeiro. Os autores sugerem, ainda, que a política do setor financeiro em favor dos 

pobres precisa de um foco mais amplo do que o acesso para os mais pobres e que o 

acesso melhorado por micro e pequenos empresários não pobres pode ter um efeito 

indireto fortemente favorável sobre os pobres.  

 

 

3.3 INSTRUMENTOS E INDICADORES DE INCLUSÃO FINANCEIRA 

 

Se, por um lado, a exclusão financeira ainda é realidade para uma parcela significativa 

da população, por outro, os avanços tecnológicos e a mudança nos hábitos e 

expectativas dos consumidores têm contribuído para a expansão da inclusão 

financeira em diversos países, principalmente por conta de transações financeiras 

realizadas em canais eletrônicos (por uma diversificação de canais bancários), que 

promovem uma dinamização na prestação dos serviços financeiros. Esta 

diversificação de canais expande a atuação dos bancos para além dos limites 

tradicionais, proporcionando maior capilaridade e menores custos. 

Consequentemente, amplia-se o mercado atingindo, também, um público de mais 

baixa renda. 

Com efeito, a disponibilidade e o número de produtos e serviços têm aumentado 

consideravelmente. No entanto, a complexidade de sua escolha e uso cresceu ainda 

mais, dificultando, ou até mesmo impedindo, o acesso de muitos indivíduos a estes 

produtos e serviços. Desta forma, diversas famílias esbarram-se na pouca instrução 

financeira, tornando-se um elemento adicional para a perpetuação de sua exclusão 

financeira e social. A pouca educação financeira não atinge somente as classes mais 
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pobres da população, mas boa parcela dela. Até mesmo pessoas com maior nível de 

instrução podem apresentar baixos níveis de conhecimento financeiro. Diante desta 

realidade, a educação financeira vem sendo adotada como políticas privadas e 

públicas direcionadas a essa parcela financeiramente excluída.  

A educação financeira possibilita que o consumidor financeiro/investidor melhore seu 

entendimento dos produtos financeiros e dos conceitos, por meio de informação, de 

instrução e de aconselhamento. O objetivo da educação financeira é desenvolver as 

habilidades e a confiança do investidor, para que este se torne mais consciente dos 

riscos financeiros e faça escolhas bem informadas e, assim, melhore seu bem-estar 

financeiro. 

A educação financeira é considerada uma ferramenta importante para a tomada de 

decisões financeiras de maneira consciente, na medida em que possibilita o 

conhecimento de opções de investimento, bem como a compreensão de conceitos 

financeiros como inflação, juros compostos, risco e retorno, taxas reais e nominais, 

tributação, diversificação de investimentos, dentre outros que se julguem necessários. 

De maneira geral, os indivíduos financeiramente educados tendem a cometer menos 

erros, passando a demandar investimentos mais dinâmicos e mais lucrativos.  

Os países que buscarem aumentar as habilidades financeiras de seus cidadãos 

poderão ter mercados mais eficientes, aumento na poupança e no investimento e, 

como consequência, maior cidadania, bem-estar e inclusão social. Nessa concepção, 

a educação financeira é uma forte ferramenta para a expansão da inclusão financeira. 

A inclusão financeira vem despertando a atenção de agentes econômicos que atuam 

em nível local e global. Além da educação financeira, várias outras iniciativas 

governamentais para a criação e fortalecimento de ações que contribuam para a 

inclusão financeira de indivíduos de menor renda estão sendo desenvolvidas. Estas 

ações podem ocorrer por meio dos seguintes canais de acesso: instituições 

financeiras, Branchless Banking (incluindo os correspondentes no país) e instituições 

de microfinanças. As Instituições Financeiras são responsáveis pela maioria dos 

canais de acesso aos serviços financeiros, acesso que pode ocorrer por meio de: 

agências, Postos de Atendimento Bancário (PABs), Postos Avançados de 

Atendimento (PAAs), Postos de Atendimento Bancário Eletrônico (PAEs), Caixas 
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Eletrônicos (ATM) e máquinas de leitura de cartões de pagamento (POS – Postos de 

Venda no Comércio).  

Complementando o papel das instituições financeiras, o Branchless Banking 

proporciona a oferta de produtos e serviços financeiros por meio de quaisquer 

dispositivos ou agentes que não sejam as agências bancárias tradicionais. Mckay e 

Pichens (2010) definem branchless banking como sendo a oferta e distribuição de 

serviços financeiros de maneira distinta da logística tradicional de distribuição das 

agências bancárias convencionais, passando a fazer uso de tecnologias de 

informação e comunicação e correspondentes não bancários de varejo. Este sistema 

tem se tornado uma alternativa de fundamental importância, principalmente, por levar 

serviços financeiros a localizações e pessoas isoladas, bem como para reduzir 

distâncias entre os usuários e o serviço financeiro ofertado pelas agências 

convencionais. O branchless banking tem se tornado uma importante estratégia de 

inclusão financeira, sendo desenvolvida tanto em nível nacional quanto internacional. 

O tipo mais conhecido de branchless banking são os correspondentes bancários 

(correspondentes no país), que no Brasil engloba casas lotéricas, correios, 

supermercados, farmácias e outras modalidades de estabelecimentos comerciais. Os 

correspondentes são empresas contratadas por instituições financeiras, que prestam 

serviços em nome, e sob responsabilidade, da instituição contratante. Além de 

levarem serviços financeiros a municípios desassistidos, os correspondentes no país 

oferecem mais conveniência em áreas já atendidas. 

Para que a inclusão financeira aconteça de fato, o desenvolvimento das microfinanças 

também tem papel fundamental, visto que tem por objetivo suprir uma lacuna aberta 

pelas instituições financeiras tradicionais. As microfinanças compreendem os 

microsserviços financeiros destinados à população de baixa renda, com vistas a 

ampliar a capacidade de investimento deste público. Segundo Neri (2008 apud 

FREITAS, 2013), a principal função da microfinanças é aumentar a capilaridade do 

sistema financeiro em seus diversos segmentos, dando ênfase ao crédito, à poupança 

e ao seguro como instrumentos financeiros da reprodução social de famílias de baixa 

renda. 

As instituições de microfinanças exercem um papel fundamental na institucionalização 

do processo e na oferta dos serviços e produtos de microfinanças, que surgem para 
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atender aos microempreendimentos e indivíduos que exercem suas atividades tanto 

no setor formal quanto no informal. Os serviços de microfinanças não se limitam 

apenas à concessão de crédito para os indivíduos e empreendedores excluídos do 

setor bancário. Microfinanças oferece, também, serviços de bancarização, 

microsseguros e microinvestimentos, ainda que poucos desenvolvidos. 

A expansão e/ou fortalecimento destes canais de acesso deve(m) ser preocupação 

de governantes, visto que proporcionam um incremento na oferta de produtos e 

serviços financeiros e, consequentemente, uma melhora no nível de inclusão 

financeira do país. Tendo em vista que a busca de mecanismos para inclusão 

financeira é essencial para redução de desigualdades sociais e para maior 

desenvolvimento econômico, a inclusão financeira passou a ser tema de interesse 

global. Além de ser uma tendência natural em alguns países, vem sendo estimulada 

e promovida por organizações que trabalham em nível mundial, a exemplo da Aliança 

para Inclusão Financeira (AFI, sigla em inglês) e outras organizações internacionais 

que serão abordadas na seção sobre agenda internacional de inclusão financeira. 

O Brasil está inserido neste debate internacional sobre inclusão financeira e, por meio 

da atuação do Banco Central, é coordenador de um grupo de trabalho9 que realiza 

estudos sobre indicadores de inclusão financeira. Para verificar o nível de inclusão 

financeira de determinada região, foram desenvolvidos alguns indicadores de acesso 

e de uso. Dentre os indicadores mais utilizados estão o número de agências bancárias 

por adultos, o número de postos bancários por adultos, o número de caixas de 

autoatendimento (ATMs) por adultos, a quantidade de crédito disponível e o volume 

de depósitos (BCB, 2011). Os indicadores de qualidade foram desenvolvidos 

posteriormente, a partir das informações da oferta, especificamente de crédito, e 

incluídos no terceiro Relatório de Inclusão Financeira, publicado em 2015. 

Além destes indicadores, a inclusão financeira pode ser medida, também, por um 

indicador sintético que mostra o nível de inclusão financeira de forma mais agregada. 

Trata-se do Índice de Inclusão Financeira (IIF), criado por Sarma (2008). O IIF é uma 

                                            

 

9 Grupo de Trabalho sobre Dados de Inclusão Financeira (FIDWG – Financial Inclusion Data Working 
Group) da Aliança para Inclusão Financeira. 
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forma de traduzir o nível de inclusão de determinada unidade geográfica (país, região, 

estado, município, dentre outros) em uma escala numérica. De acordo com Sarma e 

Pais (2010 apud BADER; SAVOIA, 2013) o IIF deve abranger três magnitudes: fatores 

socioeconômicos, fatores relacionados à infraestrutura física e fatores relacionados 

ao sistema bancário. O autor complementa mencionando que este índice é baseado 

na distância (posição) entre a região analisada e uma região referência que atingiu a 

máxima pontuação em todos os quesitos. A posição é calculada para variável 

analisada e ponderada ao final pela importância relativa de cada variável, de maneira 

que, por fim, tem-se a distância entre o ponto analisado e o ponto ideal. O Índice de 

Inclusão Financeira pode variar de 0 a 1, sendo 0 relacionado a uma região com 

exclusão financeira absoluta e 1 referente à total inclusão financeira (BADER; 

SAVOIA, 2013). 

Sarma e Pais (2010) relacionaram os índices de inclusão financeira e índices de 

desenvolvimento humano para 49 países e constataram que o nível de inclusão 

financeira tem alta relação com o nível de desenvolvimento humano, pois os países 

de baixa renda tendem a ter inclusão financeira mais baixa. A correlação entre os 

dados de IDH e IIF é da magnitude de 73,8% (VENTURA, 2013; BADER; SAVOIA, 

2013). Bader e Savoia (2013) apresentam os dados de IIF e IDH, por país, calculados 

para os 49 países do estudo de Sarma e Pais (2010, p. 11). 

Os dados apresentados pelos autores mostram que o Brasil ocupa a 21a posição no 

ranking dos países analisados, com um índice de inclusão financeira de 0,283, e a 20a 

posição com relação ao índice de desenvolvimento humano, que é de 0,792. A Áustria 

apresenta o melhor IIF (0,953), ocupando a terceira posição em relação ao IDH 

(0,944). Apenas três países apresentam IIF superior a 0,9 (Áustria, Bélgica e 

Dinamarca). A Espanha ocupa a quarta posição no IIF, mas seu índice (0,784) é bem 

mais baixo que o dos países que ocupam as posições precedentes. A 11a posição, 

ocupada por Tailândia (0,514), apresenta índice levemente superior a 0,5. Os demais 

países (77,5% dos pesquisados) apresentam índices inferiores a 0,5. Madagascar 

apresenta o pior IIF (0,009) e ocupa a 46a posição no IDH (0,509). 

Uma modificação à metodologia de Sarma e Pais (2010) é realizada em pesquisa do 

Branco Central, publicada no Relatório de Inclusão Financeira (2011), por meio de um 

índice que amplia o número de indicadores utilizados na composição do IIF. O estudo 
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apresenta o Índice de Inclusão Financeira em nível federal, bem como por regiões e 

por estados da federação, em três períodos: 2000, 2005 e 201010 (Gráficos 01 e 02). 

Gráfico 01: Índice de Inclusão Financeira – média  
das regiões e do país 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (2011, p. 146). 

 
Gráfico 02: Índice de Inclusão Financeira – Estados 

 
Fonte: adaptado de Banco Central do Brasil (2011, p. 146). 
 

No período analisado, o Brasil apresentou uma significativa evolução do processo de 

inclusão financeira, experimentada pelas cinco regiões brasileiras (Gráfico 01), bem 

como por todos os estados da federação (Gráfico 02), com destaque para o Distrito 

Federal, que apresenta índices bem superiores aos demais estados. 

A combinação sinérgica da logística de distribuição de serviços financeiros e da 

educação financeira resulta na inclusão financeira com maior perspectiva de êxito 

                                            

 

10 O estudo do Banco Central apresenta os dados para os anos de 2000, 2005 e 2010. Não foi realizado 
nova edição do estudo com vistas a atualizar os dados.  
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(BADER; SAVOIA, 2013). No entanto, mesmo diante destes avanços expressivos no 

nível de inclusão financeira da população brasileira, a exclusão financeira ainda é 

realidade para uma parcela significativa de indivíduos no Brasil e no mundo, conforme 

já mencionado.  

Embora o índice de inclusão financeira tenha apresentado uma evolução de 141,1% 

em dez anos, o nível de inclusão financeira no Brasil ainda é baixo, 21,7 (em 2010) 

em uma escala de 0,0 a 100,0. Somado a este fator, encontra-se a forte divergência 

no grau de inclusão financeira dos estados brasileiros. O IIF do Distrito Federal é 4,24 

vezes superior à média nacional em 2000, 3,78 em 2005 e 3,05 em 2010 (o IIF do 

Distrito Federal tem grande contribuição para a média nacional, puxando-a para cima). 

Adicionalmente, quando comparado ao menor índice do período analisado, o IIF do 

Distrito Federal é 15,91 vezes maior em 2000, 12,42 em 2005 e 7,81 em 2010. A 

diferença entre os maiores índices e os piores está diminuindo gradativamente, 

colaborando para a redução das assimetrias entre os estados. 

Diante destes dados, observa-se que ainda há um enorme espaço para o 

desenvolvimento e/ou fortalecimento de ações e programas de inclusão financeira, 

que em muito contribuirão para o desenvolvimento econômico e social, tanto em nível 

local quanto em nível global. Desta forma, estudos sobre as políticas de inclusão 

financeira podem ser de grande relevância, tanto para a disseminação das ações e 

programas existentes, quanto pela compreensão de como se deu o processo de 

formação da agenda dos mesmos.   
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4 AGENDA DE INCLUSÃO FINANCEIRA 

 

Como já discutido, o acesso a serviços financeiros desempenha um papel 

fundamental no processo de desenvolvimento, auxiliando no crescimento econômico 

e na redução da desigualdade de renda. Sistemas financeiros inclusivos permitem que 

as pessoas menos favorecidas possam suavizar seu padrão de consumo 

(consumption smoothing) e assegurar que se previnam contra as várias 

vulnerabilidades econômicas que possam enfrentar, como doenças, acidentes, 

roubos, desemprego. O conceito de suavizar o consumo está relacionado ao objetivo 

de manter um padrão de consumo estável ao longo da vida. A poupança ou 

empréstimos seriam opções para a manutenção dessa estabilidade em caso de 

choques. Sistemas financeiros inclusivos permitem, ainda, que as pessoas menos 

favorecidas possam poupar e/ou tomar empréstimos (crédito), com vistas a iniciar e 

expandir negócios, investir em educação, dentre outros.  

Por estas e outras razões, a inclusão financeira tem ganhado destaque nos últimos 

anos como um objetivo de política que visa melhorar a vida da população menos 

favorecida, tanto em nível internacional quanto em nível nacional. 

 

 

4.1 AGENDA INTERNACIONAL DE INCLUSÃO FINANCEIRA 

 

Há alguns anos o tema inclusão financeira começou a ocupar espaço relevante nas 

agendas de organismos internacionais, bem como de bancos centrais e reguladores 

do sistema financeiro de diversos países. Os tópicos a seguir apresentam alguns 

organismos internacionais (atores) que se ocupam da agenda internacional de 

inclusão financeira (Aliança para Inclusão Financeira, G20 e Banco Mundial), bem 

como a Declaração Maya (compromisso assumido por países em desenvolvimento 

para aumentar a inclusão financeira, por meio de medidas globais e mensuráveis) e o 

Global Findex (banco de dados sobre inclusão financeira). 
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Esta seção foi elaborada com base em coleta de dados secundários, obtidos por meio 

de: (1) sites: Banco Central do Brasil, Alliance for Financial Inclusion (AFI), Global 

Findex – World Bank e G20; e (2) documentos: Projeto de Inclusão Financeira, 

Relatório da Parceria Nacional para a Inclusão Financeira (Relatório PNIF 2012-2014) 

e Relatórios de Inclusão Financeira (RIF 2010, 2011 e 2015). 

 

4.1.1 Aliança para a Inclusão Financeira 

 

A Aliança para a Inclusão Financeira (Alliance for Financial Inclusion – AFI) é uma 

rede de bancos centrais (e outras instituições de regulação financeira dos países em 

desenvolvimento), que tem por objetivo compartilhar conhecimentos e experiências, 

visando à melhoria dos níveis de inclusão financeira. Foi fundada em 2008 como a 

primeira rede de compartilhamento de conhecimento global projetado exclusivamente 

para os formuladores de políticas de inclusão financeira dos países em 

desenvolvimento. Em 2009, a AFI contava com aproximadamente 20 países 

membros. Desde então, o número de membros da AFI tem crescido a cada ano, 

representando, atualmente, a maior organização dos formuladores de políticas de 

inclusão financeira dos países em desenvolvimento. 

A Rede inclui membros de mais de 90 países, que trabalham em conjunto para fazer 

avançar a sua missão de acelerar a adoção de soluções políticas de inclusão 

financeira inovadoras, com o objetivo de tornar os serviços financeiros mais acessíveis 

aos dois bilhões de pessoas sem conta bancária do mundo11.O Brasil se tornou 

membro da AFI em setembro de 2010. Ao longo de 2012 e 2013, o Banco Central do 

Brasil trabalhou conjuntamente com a AFI e outros membros na formulação de 

indicadores em um grupo de trabalho constituído especificamente para esse fim – o 

Grupo de Trabalho sobre Indicadores de Inclusão Financeira (Financial Inclusion Data 

Working Group, FIDWG), dedicado a promover e compartilhar informações sobre o 

                                            

 

11 De acordo com o banco de dados do Global Findex, em 2014 ainda havia dois milhões de adultos no 
mundo que não possuíam conta bancária. 



87 

tema da medição da inclusão financeira. O grupo, composto por 42 membros, 

desenvolveu um conjunto básico de indicadores, que engloba três dimensões: acesso, 

uso e qualidade (que foi inserido posteriormente). Este conjunto de indicadores 

permite uma comparação entre o nível de inclusão financeira entre os países. No 

âmbito desse grupo de trabalho, coube ao Brasil liderar o subgrupo Qualidade, 

dedicado a definir indicadores de qualidade na inclusão financeira. 

A AFI possibilita interação e troca de conhecimento entre formuladores de políticas de 

inclusão financeira. Este intercâmbio de informações resulta na construção de uma 

base de conhecimento mais abrangente sobre a inclusão financeira e a formulação 

subsequente e implementação de políticas eficazes pelos membros, nos seus países 

de origem. 

Desde 2009, a AFI organiza o Global Policy Forum (GPF), realizado anualmente, com 

o propósito de fornecer uma plataforma de decisão política para os bancos centrais e 

outros organismos dos países em desenvolvimento, por meio do diálogo e da troca de 

conhecimentos e experiências na expansão do acesso a serviços financeiros. A cada 

ano o fórum é co-organizado por uma instituição membro diferente em uma região 

diferente do mundo. O Fórum tem como foco o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de estratégias e políticas nacionais de inclusão financeira, e é usado como uma 

plataforma de diálogo entre os reguladores financeiros. 

A participação na AFI pode proporcionar alguns benefícios aos países membros, a 

saber: (1) acesso aos demais membros da rede de políticas e aos parceiros 

estratégicos em toda a cadeia de valor (peritos técnicos, doadores bilaterais, 

instituições de pesquisa e do setor privado); (2) participação em Grupos de Trabalho 

AFI para a promoção de políticas de inclusão financeira; (3) elegibilidade para se 

candidatar a bolsas para desenvolver e implementar políticas de inclusão financeira 

inovadoras; (4) participação em oportunidades de aprendizagem entre os pares (peer-

to-peer) e visitas de intercâmbio de conhecimento; (5) acesso à zona de membro AFI, 

uma plataforma virtual para os formuladores de políticas de inclusão financeira para 

partilhar recursos e conhecimentos; (6) acesso a pesquisas e descobertas sobre 

soluções políticas de inclusão financeira bem sucedidas; (7) participação no Fórum de 

Política Global (GPF), bem como convites para seminários regionais e globais de 

políticas de inclusão financeira; (8) oportunidade de se tornar um “AFI Champion 
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Policy”, e promoção de quaisquer produtos de conhecimento desenvolvidos em 

eventos globais; e (9) elegibilidade para participar do Comitê Gestor da AFI e 

representar a AFI em fóruns internacionais globais, tais como o G20 (apenas para o 

membro principal de cada país). 

Por outro lado, os países membros devem assumir alguns papéis e responsabilidades, 

tais como: (1) endosso da Declaração de Maya; (2) participação ativa nas discussões 

de políticas e atividades da rede, tais como grupos de trabalho regionais e temáticos, 

atividades de intercâmbio, assim como da zona de membros on-line da AFI; (3) 

contribuição para base de conhecimento da rede sobre inclusão financeira de forma 

proativa no compartilhamento de descobertas em soluções políticas escolhidas (por 

exemplo, resumos de políticas, relatórios nacionais, trabalhos de pesquisa e dados de 

acesso financeiros); (4) observância dos valores e princípios comuns da rede AFI, 

incluindo o compromisso de prevenir práticas de corrupção. 

 

4.1.2 Grupo dos 20 (G20) 

 

A inclusão financeira é um dos pilares fundamentais na agenda de desenvolvimento 

do G2012. Os líderes do G20 reconheceram que o acesso aos serviços financeiros, 

tais como contas bancárias, poupança, canais formais de pagamento e seguros é um 

condutor chave para o crescimento e desenvolvimento econômico. Os líderes se 

comprometeram a aumentar o nível de inclusão financeira no mundo, a partir de 

modelos de sucesso no financiamento de pequenas e médias empresas, bem como 

de estudos que permitissem a identificação de lições aprendidas globalmente em 

abordagens inovativas para a prestação de serviços financeiros aos mais pobres. Para 

atingir esse objetivo, foi constituído o Grupo de Especialistas em Inclusão Financeira 

(Financial Inclusion Experts Group – FIEG). O FIEG foi constituído em 2009, na cúpula 

                                            

 

12O G20 é um grupo constituído por ministros da economia e presidentes de bancos centrais dos 19 
países de economias mais desenvolvidas do mundo, mais a União Europeia. Foi criado em 1999 para 
atuar como um fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros internacionais. 
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de Pittsburgh, assumindo o compromisso de melhorar o acesso aos serviços 

financeiros para a maioria dos pobres do mundo. O FIEG é um grupo de vinte ministros 

das finanças e ministros dos bancos centrais que discutem questões-chave da 

inclusão financeira na economia global. No bojo do FIEG foram criados dois 

subgrupos, no intuito de promover avanço social e desenvolvimento econômico, quais 

sejam: o Subgrupo de Finanças para Pequenas e Médias Empresas (Small and 

Medium Enterprise Finance – SME), sob liderança da Alemanha e da África do Sul; e 

o Subgrupo de Acesso por meio da Inovação (Access Through Innovation Subgroup 

– ATISG), sob liderança do Brasil e da Austrália.  

O ATISG trata da relação entre inclusão financeira e práticas inovadoras no 

desenvolvimento de tecnologia e provimento de serviços. Os trabalhos do ATISG 

resultaram, em 2010, na definição dos Princípios para Inclusão Financeira Inovadora 

do G20, apresentados no Quadro 05. 

Quadro 05: Princípios para Inclusão Financeira Inovadora do G20 

Liderança – cultivar amplo compromisso governamental pela inclusão financeira para ajudar no 
combate à pobreza. 

Diversidade – desenvolver políticas que promovam a competição e o fornecimento pelo 
mercado de ampla gama de serviços financeiros. 

Inovação – promover a inovação tecnológica e institucional como meio de expandir o acesso e 
o uso a serviços financeiros, inclusive melhorando a infraestrutura disponível. 

Proteção – praticar a proteção ao consumidor sob perspectiva ampla, levando em conta as 
responsabilidades do governo, dos prestadores de serviços financeiros e dos consumidores. 

Capacitação – desenvolver educação e capacitação financeira. 

Cooperação – desenvolver um ambiente institucional com claras definições de 
responsabilidade e de coordenação dentro do governo e também encorajar parcerias e 
consultas diretas entre governo, setor privado e outros interessados. 

Conhecimento – melhorar a coleta e o trabalho de dados para embasar a formulação de 
política, medir o progresso e desenvolver o aprendizado sobre o assunto;  

Proporcionalidade – praticar política e estrutura regulatória proporcional aos riscos envolvidos 
nesses novos serviços. 

Estrutura – considerar as seguintes sugestões para o sistema regulatório, levando em conta as 
especificidades de cada país: (a) adoção de um regime apropriado de combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo, que leve em consideração o risco real e que equilibre 
os benefícios da inclusão financeira com os riscos relacionados aos produtos e aos canais de 
acesso; (b) estabelecimento de condições para o uso de agentes como intermediários entre 
instituições financeiras e o público; (c) criação de um claro regime regulatório para o dinheiro 
eletrônico; (d) desenvolvimento de incentivos baseados no mercado para promover amplas 
interoperabilidades e interconexões nas movimentações por meio eletrônico. 

Fonte: Relatório PNIF, 2014. 

Estes princípios foram aprovados pelo G20 na Cimeira de Toronto, Canadá, em junho 

de 2010, com vistas a explicitar o que o G20 acredita ser a condensação de boas 
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práticas na inclusão financeira. A identificação destes princípios de política, que 

ajudariam a promover a inclusão financeira de forma inovadora, se deu com base na 

identificação e descrição de casos bem-sucedidos de ampliação do acesso financeiro 

e de programas exemplares de regulação e de formulação de políticas no âmbito de 

diversos países. Estes princípios ajudam a entender a complexa noção de inclusão 

financeira em aspectos distintos, para que os governos, bancos e outras partes 

interessadas possam compreender mais facilmente o leque de pontos de entrada para 

a política. 

Os debates nos dois subgrupos (SME e ATISG) conduziram ao estabelecimento do 

Plano de Ação para Inclusão Financeira do G20, no ano de 2010, que inclui ações-

chave, como: (1) reforçar o compromisso com a implementação dos Princípios para 

Inclusão Financeira Inovadora; (2) estimular ações complementares e 

compartilhamento de informações sobre inclusão financeira entre os vários 

organismos internacionais que estabelecem padrões para os sistemas financeiros (os 

chamados Standard Setting Bodies – SSB), como o Comitê de Supervisão Bancária 

de Basileia (Basel Committee on Banking Supervision), o Grupo de Ação Financeira 

(GAFI, ou Financial Action Task Force – FATF) e o Comitê de Sistemas de Liquidação 

e de Pagamentos (Committee on Payments and Settlement), a Associação 

Internacional dos Supervisores de Seguros (International Association of Insurance 

Supervisors – IAIS) e a Organização Internacional das Comissões de Valores 

(International Organization of Securities Commissions – IOSCO); (3) aperfeiçoar 

dados estatísticos sobre inclusão financeira; (4) dar suporte ao treinamento e à 

capacitação sobre desenvolvimento e implementação de políticas de inclusão 

financeira, incluindo proteção ao consumidor e alfabetização financeira; (5) incentivar 

ações de coordenação e colaboração entre os diversos atores envolvidos no tema da 

inclusão financeira nos âmbitos internacional, nacional e regional; (6) integrar a 

inclusão financeira em todos os tipos de avaliação de sistemas financeiros (Relatório 

PNIF, 2014). 

A Parceria Global para Inclusão Financeira (Global Partnership for Financial Inclusion 

- GPFI) é o principal mecanismo de coordenação e implementação do Plano de Ação 

para Inclusão Financeira do G20. A Parceria Global, com o objetivo de dar 

continuidade ao trabalho realizado pelo Grupo de Especialistas em Inclusão 

Financeira (FIEG), foi instituída no Encontro do G20, que ocorreu na Coreia, em 
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novembro de 2010. Os Princípios para Inclusão Financeira Inovadora do G20 

impulsionaram o estabelecimento da Parceria Global pelos líderes do G20 na Cimeira 

de Seul, visando levar adiante os compromissos assumidos com relação à inclusão 

financeira, com ampla participação das partes interessadas. A Parceria Global para a 

Inclusão Financeira é uma plataforma inclusiva, tanto para os países do G20, quanto 

para países não membros do G20, interessados em dar andamento aos trabalhos 

sobre a inclusão financeira, incluindo a implementação do Plano de Ação de Inclusão 

Financeira do G20. A Parceria Global foi criada com o objetivo de ajudar os países no 

desenvolvimento e implementação de políticas de inclusão financeira e tem o apoio 

de instituições como a Aliança para a Inclusão Financeira, o Grupo Consultivo de 

Assistência aos Pobres (Consultative Group to Assist the Poor, CGAP), International 

Finance Corporation (IFC), Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e Banco Mundial.  

Os esforços da Parceria Global incluem ajudar os países a colocar em prática os 

princípios do G20 para Inclusão Financeira Inovadora, fortalecendo dados para medir 

a inclusão financeira e no desenvolvimento de metodologias para os países que 

desejam estabelecer metas. A Parceria Global presta contas dos avanços obtidos no 

Plano de Ação para Inclusão Financeira, periodicamente, por meio de relatório 

(Relatório PNIF, 2014). 

 

4.1.3 Declaração Maya 

 

Os debates internacionais em torno do tema de inclusão financeira culminaram, em 

2011, na Declaração Maya, durante o Global Policy Forum, em Riviera Maya, no 

México. Dezessete países, entre eles o Brasil, assinaram a Declaração Maya, 

comprometendo-se a implementar diversas medidas voltadas a tornar os serviços 

financeiros acessíveis aos 2,5 bilhões de pessoas no mundo que viviam à margem do 

sistema financeiro naquele momento. A Declaração, que foi idealizada pela AFI, é o 

primeiro conjunto de compromissos globais e mensuráveis assumido por países em 

desenvolvimento para aumentar a inclusão financeira. Até 2014, mais de noventa 

países emergentes endossaram a Declaração. Fazem parte dos compromissos 
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assumidos pelos signatários da Declaração de Maya os seguintes itens: (1) 

estabelecer uma política de inclusão financeira que crie ambiente propício ao acesso 

eficaz a serviços financeiros, que estimule o uso de tecnologia inovadora adequada e 

reduza substancialmente o custo unitário dos serviços financeiros; (2) implementar um 

quadro regulatório sólido e proporcional, que atinja os objetivos complementares de 

inclusão financeira, estabilidade financeira e integridade financeira; (3) reconhecer a 

defesa e o empoderamento do consumidor como pilares fundamentais dos esforços 

de inclusão financeira; (4) dar prioridade às políticas de inclusão financeira pautadas 

em análise de dados detalhados, que acompanhem a mudança do perfil da inclusão 

financeira e criem indicadores comparáveis em rede. As instituições que assinaram a 

declaração concordam em fazer os compromissos mensuráveis nestas quatro 

grandes áreas, que possibilitam a expansão da inclusão financeira dos países 

signatários. Estas quatro áreas estão alinhadas com os Princípios para Inclusão 

Financeira Inovadora do G20. 

Ao assinar a Declaração Maya, o Brasil se comprometeu a envidar esforços conjuntos, 

que seriam a base para a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira, prevista para 

ser lançada em novembro do mesmo ano, no III Fórum Banco Central sobre Inclusão 

Financeira. Neste compromisso, o Brasil se propôs a trabalhar em três pilares: 1) 

diagnóstico da situação de inclusão financeira no Brasil e integração de atores 

públicos e privados setor; 2) ambiente regulatório; e 3) educação e proteção dos 

clientes e usuários dos serviços financeiros. 

A Declaração é sustentada por três valores fundamentais que não só são essenciais 

para a expansão da inclusão financeira, mas que também poderia fornecer um novo 

modelo para o desenvolvimento internacional. Estes valores incluem: 1) 

autodeterminação: cada instituição define o seu próprio alvo, em reconhecimento ao 

fato de que as circunstâncias de cada país são diferentes e que não há uma simples 

e uma única solução; 2) troca de conhecimento entre os pares: formuladores de 

políticas públicas dos países em desenvolvimento e emergentes têm criado muitas 

soluções inovadoras para a inclusão financeira, apresentando conhecimento 

necessário para remodelar o acesso a serviços financeiros, possibilitando a troca de 

conhecimentos e experiências; e 3) novas formas de cooperação internacional: novas 

parcerias são necessárias, que olhem para além dos modelos de cooperação 
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internacional já em desenvolvimento, a fim de injetar um novo pensamento para fazer 

avanços futuros, incluindo trabalhar mais de perto com o setor privado. 

Há um reconhecimento generalizado de que a inclusão financeira é uma questão 

complexa que requer ideias e conhecimentos globais para viabilizar sua expansão. 

Por isso a troca de experiências e conhecimentos é um dos principais valores que 

sustentam a Declaração. O intercâmbio de conhecimento e de experiências de 

fracasso e de êxito permite tomar consciência de limitações e de oportunidades, o que 

subsidia a tomada de decisões. Ademais, a cooperação internacional amplia as 

possibilidades de atuação, por trazer novos atores à formulação de estratégias e à 

implementação de ações. 

 

4.1.4 Banco Mundial - Global Findex 

 

O Banco Mundial, criado em 1944, com sede em Washington, é uma fonte de 

assistência financeira e técnica aos países em desenvolvimento em todo o mundo. 

Não é um banco no sentido usual, mas uma organização que tem o objetivo de reduzir 

a pobreza e apoiar o desenvolvimento. Sendo assim, possui dois ambiciosos 

objetivos: acabar com a pobreza extrema dentro de uma geração e impulsionar a 

prosperidade (em busca da equidade). O Banco Mundial é composto por duas 

instituições, a saber: o Banco Internacional de Reconstrução e Fomento (International 

Bank for Reconstruction and Development – IBRD), que concede empréstimos a 

governos de países de renda média e países de baixa renda solventes; e a Associação 

Internacional de Desenvolvimento (International Development Association – IDA), que 

oferece empréstimos sem juros - chamados créditos - e subvenções a governos dos 

países mais pobres. Outras três instituições, juntamente com o IBRD e a IDA formam 

o Grupo Banco Mundial: a Corporação Financeira Internacional (International Finance 

Corporation – IFC), uma instituição de desenvolvimento global focada exclusivamente 

no setor privado, com o objetivo de ajudar os países em desenvolvimento a alcançar 

um crescimento sustentável, através do financiamento de investimentos, mobilização 

de capital nos mercados financeiros internacionais e fornecendo serviços de 

consultoria para empresas e governos; a Agência Multilateral de Garantia de 
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Investimentos (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA), para promover o 

investimento estrangeiro direto nos países em desenvolvimento para apoiar o 

crescimento econômico, reduzir a pobreza e melhorar a vida das pessoas; e o Centro 

Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (International Centre 

for Settlement of Investment Disputes – ICSID), que oferece mecanismos 

internacionais de conciliação e arbitragem de disputas de investimento. O Banco 

Mundial, assim como outras instituições internacionais, sempre buscou apoiar 

financeira e operacionalmente programas de microcrédito, que trariam impactos 

positivos para as comunidades nas quais os mesmos são implementados. 

Diante dos objetivos do Banco Mundial e, em reconhecimento da necessidade de 

melhores dados para apoiar a agenda de inclusão financeira, o Grupo de Pesquisa 

para o Desenvolvimento do Banco Mundial criou o Global Findex (Global Financial 

Inclusion Index), um banco de dados sobre inclusão financeira, que conta com 

financiamento da Fundação Bill & Melinda Gates13 e tem parceria com a Gallup Inc14. 

O Global Findex foi lançado pelo Banco Mundial em 2011, para estudar, em mais de 

140 países, como os adultos poupam, tomam emprestado, fazem pagamentos e 

gerenciam o risco. 

Cobrindo uma gama de tópicos, o Global Findex é o banco de dados mais abrangente 

do mundo sobre inclusão financeira, que mede consistentemente o uso de serviços 

financeiros das pessoas, apresentando um comparativo entre os países e ao longo do 

tempo. O Global Findex pode ser usado para auxiliar na formulação e avaliação de 

políticas de inclusão financeira global e facilitar uma profunda compreensão de como 

adultos em todo o mundo poupam, tomam empréstimos e fazem pagamentos. 

O Global Findex apresenta indicadores do lado da demanda, segmentando o uso de 

serviços financeiros por sexo, idade, escolaridade, regiões geográficas e níveis de 

renda nacional. O objetivo do Global Findex é permitir que os formuladores de políticas 

                                            

 

13 Instituição criada em janeiro de 2000 por Bill Gates e a sua mulher, Melinda Gates, que tem como 
objetivo central a melhoria das condições de vida, nomeadamente na saúde, e a luta contra a pobreza. 
14 O Banco Mundial assinou um contrato com a Gallup Inc. para entrevistar pelo menos 1.000 pessoas 
por país, em até 150 países, sobre o seu comportamento financeiro, por meio da pesquisa Gallup World 
Poll. Informações adicionais sobre a metodologia utilizada no Gallup World Poll podem ser encontradas 
em: http://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx. 

http://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx
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e pesquisadores possam formular e avaliar as políticas com base em uma sólida 

compreensão dos comportamentos e restrições que caracterizam a utilização de 

produtos financeiros dos indivíduos. 

Os indicadores do Global Findex podem fornecer dados valiosos para uma ampla 

gama de usuários, bem como para uma variedade de finalidades, tais como: serve de 

Benchmarking e motivação para que os formuladores de políticas se dediquem à 

agenda inclusão financeira; possibilita um rastreamento do processo de inclusão 

financeira de diversos países; possibilita a identificação de prioridades no que tange 

à política de inclusão financeira; fornece uma ampla gama de dados para 

pesquisadores. 

O conjunto de indicadores do Global Findex aborda cinco dimensões básicas da 

utilização de serviços financeiros dos indivíduos: conta bancária, poupança, 

empréstimos, padrões de pagamento e seguro. A primeira edição do Global Findex foi 

publicada em abril de 2012, apresentando um conjunto de mais de 60 indicadores que 

medem como os adultos poupam, tomam empréstimos, fazem pagamentos e 

gerenciam o risco. Os indicadores foram construídos por meio de entrevistas, 

realizadas no ano de 2011, com cerca de 150.000 adultos (idade acima de 15 anos), 

nacionalmente representativos e selecionados aleatoriamente, em 148 países, 

cobrindo mais de 97% da população mundial adulta. A segunda edição foi publicada 

em abril de 2015, referente aos dados coletados em 2014. Esta edição consiste em 

mais de 100 indicadores, também baseados em entrevistas com cerca de 150.000 

adultos (idade acima de 15 anos) nacionalmente representativos e selecionados 

aleatoriamente, em 143 países15. A base do Global Findex de 2014, além de atualizar 

os indicadores de 2011, incluiu um módulo estendido sobre pagamentos, fornecendo 

dados aprofundados de atividades de pagamento relacionadas a remessas 

domésticas, transferências governamentais, salários, obrigações formais e 

pagamentos via aparelhos móveis. 

                                            

 

15 A edição de 2011 incluía 14 economias que não foram incluídas na edição de 2014. Por sua vez, a 
edição de 2014 incluiu nove economias que não foram contempladas em 2011. Para maiores 
informações, ver nota 13 da edição de 2014. 



96 

O Global Findex mostra um grande progresso na expansão da inclusão financeira ao 

redor do mundo, ao revelar que, entre 2011 e 2014, 700 milhões de adultos em todo 

o mundo tornaram-se titulares de conta. O número de adultos que não possuem uma 

conta caiu 20%, ficando em 2 bilhões em 2014. Entretanto, grandes lacunas ainda 

permanecem. Muitas pessoas ao redor do mundo, particularmente mulheres e adultos 

mais pobres, ainda não tem uma conta. Ademais, os indicadores do Global Findex 

ainda apresentam disparidades acentuadas no uso de serviços financeiros entre os 

países de alta renda e os países em desenvolvimento. Nos países da OCDE, por 

exemplo, 94% dos adultos relataram ter uma conta em 2014. Já nas economias em 

desenvolvimento, apenas 54% disseram possuir uma conta. Globalmente, 38% dos 

adultos ainda não possuem conta. Nos outros indicadores as disparidades também se 

fazem presentes. 

Para o Global Findex a inclusão financeira é fundamental para reduzir a pobreza e 

alcançar o crescimento econômico inclusivo. Pois, quando as pessoas passam a 

participar do sistema financeiro, são mais capazes de iniciar e expandir negócios, 

investir em educação de seus filhos e absorver choques financeiros. 

 

 

4.2 AGENDA DE INCLUSÃO FINANCEIRA NO BRASIL 

 

A agenda de inclusão financeira no Brasil passou por um processo de evolução dos 

conceitos – microcrédito, microfinanças e inclusão financeira (está avançando para 

Cidadania Financeira). O foco inicial da agenda foi o microcrédito (inicialmente 

ofertado por meio de organizações não governamentais, na década de 1970), que se 

estendeu até o ano de 200316. Posteriormente, numa visão gradativamente mais 

                                            

 

16 As datas da cronologia da agenda correspondem às datas dos eventos realizados pelo Banco Central 
do Brasil. Seminários de microcrédito, realizados até o ano de 2003; Seminários de Microfinanças, 
realizados entre 2003 e 2008; Fóruns de Inclusão Financeira, realizados de 2009 a 2014; e Fóruns de 
Cidadania Financeira, realizados em 2015 e 2016. 
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ampla, a agenda passou a ser tratada como microfinanças, que, além do crédito, 

envolve acesso a meios de pagamento, poupança e seguros. Em 2009, a agenda 

passou a ser versada como inclusão financeira, que buscou promover o efetivo acesso 

e uso pela população dos serviços financeiros, adequados às suas necessidades. Aos 

serviços de microfinanças passou-se a acrescentar a preocupação com o consumidor 

e a educação financeira. Nessa concepção, a Inclusão Financeira passou a ser um 

dos pilares que, junto com a Educação Financeira e a Proteção ao Consumidor, a 

partir de 2015, passam a formar uma nova agenda – a Cidadania Financeira. A 

Cidadania Financeira é um conceito relativo aos direitos e deveres do cidadão quando 

o assunto é sua vida financeira. Nessa nova concepção, a agenda passa a oferecer 

proteção, educação e inclusão financeira aos cidadãos.  

A presente seção deste trabalho tem por objetivo traçar um panorama sobre a agenda 

de Inclusão Financeira no Brasil, apresentando a agenda em nível de ideias e 

instituições, bem como em nível de debate. Ademais, a seção apresenta as duas 

vertentes da inclusão financeira na agenda brasileira. A seção serve de subsídios para 

compreender a atuação dos atores neste processo incremental de formação da 

agenda. Foi elaborada com base em dados secundários, coletados por meio de: (1) 

sites: Banco Central do Brasil, BNDES, MTE, Alliance for Financial Inclusion (AFI), 

Accion Internacional; e (2) documentos: Projeto de Inclusão Financeira, Relatório da 

Parceria Nacional para a Inclusão Financeira (Relatório PNIF 2012-2014), Anais do I 

Fórum Banco Central de Inclusão Financeira, Anais do II Fórum Banco Central de 

Inclusão Financeira e Relatórios de Inclusão Financeira (RIF 2010, 2011 e 2015). 

A seção está estruturada em três tópicos, a saber: (I) Inclusão Financeira no Brasil: 

ideias e instituições; (II) Inclusão Financeira em nível de debate; e (III) Vertentes da 

inclusão financeira na agenda brasileira. 

 

4.2.1 Inclusão financeira no Brasil: ideias e instituições 

 

A agenda de inclusão financeira no Brasil se inicia em 1973, com a criação da União 

Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações, conhecida como Programa 

UNO, que foi a primeira experiência moderna de microcrédito no Brasil. A União 
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Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações foi formada pela então AITEC 

(atual Accion International17), bem como por empresários líderes locais, atuando 

conjuntamente na oferta de crédito, assistência técnica e treinamento. A atuação da 

UNO proporcionava um meio eficaz de alavancar as condições econômicas e sociais 

dos cidadãos de baixa renda. O Programa Uno atuou na Grande Recife, Pernambuco 

e se expandiu posteriormente para o interior e para municípios da Bahia (MONZONI 

NETO, 2006). O autor menciona que, além de conceder crédito, o Programa 

capacitava seus clientes, microempresários informais, em gestão e produzia pesquisa 

sobre o perfil de sua clientela. Apesar de todo o sucesso técnico, metodológico e de 

impacto social, o Programa Uno foi encerrado em 1991 (MONZONI NETO, 2006). 

A partir da década de 1980 a agenda se expande, com a criação de outras instituições 

voltadas ao microcrédito18, a exemplo da Associação Brasileira para o 

Desenvolvimento da Mulher – Banco da Mulher, no Rio de Janeiro; o Banco do 

Microcrédito, no Paraná; o PROMICRO, no Distrito Federal; o Centro de Apoio aos 

Pequenos Empreendimentos Ana Terra (CEAPE/RS), em Porto Alegre, dentre outras. 

O primeiro Banco da Mulher (Associação Brasileira para o Desenvolvimento da 

Mulher), foi criado em 1984, no Rio de Janeiro, por iniciativa e interesse do Conselho 

da Mulher Executiva da Associação Comercial do município. Posteriormente, o Banco 

da Mulher foi fundado, também, em outros municípios, a exemplo de Campinas (SP), 

Salvador (BA), Caxias do Sul (RS), dentre outros. O Banco da Mulher é uma 

organização não governamental sem fins lucrativos, voltada à inserção da mulher na 

sociedade e com a qualidade de vida da família, visando financiar, estabelecer 

parcerias e criar mecanismos para o desenvolvimento profissional de 

microempreendedores, formais ou informais, preferencialmente mulheres, objetivando 

aumentar não somente seu patrimônio, mas também aprimorar sua capacidade de 

produção. 

                                            

 

17 Criada em 1961, a Accion Internacional é uma organização internacional sem fins lucrativos que se 
dedica a construir um mundo financeiramente inclusivo, fornecendo microcrédito e apoiando o 
desenvolvimento econômico e sustentável dos pequenos negócios. 
18 Ver Monzoni Neto (2006), que apresenta um histórico institucional de microfinanças no Brasil. 
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A partir da década de 1990, a agenda ganha nova dimensão. Nesta década, ampliou-

se o número de atores que prestam serviços de microfinanças, a exemplo das 

Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCMs, atuais SCMEPPs), Fundos 

Públicos, Agências de Fomento, Bancos e Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (Oscips). A partir da década de 1990, a agenda incorpora iniciativas 

governamentais, a exemplo dos Bancos do Povo (Santo André, Uberaba, Belém, 

Goiás, dentre outros), ligadas a governos estaduais e municipais. Com o objetivo de 

viabilizar pequenos negócios com empréstimos a juros baixos, os Banco do Povo se 

apresentam como um projeto inovador na política brasileira. 

A década de 1990 foi marcada, também, pela instituição (Decreto no 1.366, de 12 de 

janeiro de 1995) do Programa Comunidade Solidária, presidido pela socióloga e então 

primeira-dama do país, Ruth Cardoso19, e vinculado à Casa Civil até o ano de 2002. 

O objetivo do Comunidade Solidária era alavancar as ações que combatiam, com o 

mínimo de subsídio público, a desigualdade social do país. No âmbito do Programa 

houve a formação do Conselho da Comunidade Solidária, que teve importante 

participação nas disposições legais sobre o microcrédito. O Conselho da Comunidade 

Solidária era um arranjo institucional que agregava Ministros de Estado, Secretários 

Executivos, presidente do Sebrae (à época, Sérgio Moreira), presidentes e diretores 

de empresas estatais e representantes de órgãos, instituições, bancos, organizações, 

programas ou ações governamentais e não governamentais que atuavam direta ou 

indiretamente com o microcrédito no Brasil.  

Em agosto de 1997, quando o Conselho da Comunidade Solidária se reuniu na Quinta 

Rodada de Interlocução Política sobre Alternativas de Ocupação e Renda, surgiu a 

ideia de se criar fóruns de discussão voltados especificamente para serviços 

financeiros. Nesses encontros, os operadores de microcrédito e entidades públicas e 

privadas envolvidas, levavam ao BCB sugestões de aperfeiçoamento da 

regulamentação de responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. 

                                            

 

19 Falecida em junho de 2008, Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso formou-se em Ciências Sociais pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Universidade de São Paulo e, entre outros títulos 
universitários, tinha pós-doutorado pela Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque. 



100 

Os bancos públicos desempenham importante papel na agenda em estudo, que 

destaca a atuação do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passou a se ocupar desta 

agenda, com a criação da Área de Desenvolvimento Social, em 1996. Em sintonia 

com o Conselho da Comunidade Solidária, o BNDES lançou, no mesmo ano, o 

Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP), com o objetivo de disponibilizar linhas 

de crédito a baixo custo e de longo prazo para instituições de microcrédito brasileiras. 

O PCPP destinava-se a atender microempreendedores de baixa renda, formais e 

informais. O BNDES supre uma lacuna deixada pelos bancos privados, cujas 

operações são essencialmente de médio e curto prazos, ou em volume insuficiente 

para financiar o investimento. O BNDES oferta financiamento de longo prazo no Brasil, 

a partir de recursos de natureza parafiscal do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 

e do retorno das suas operações de empréstimo e financiamento. 

Com o objetivo de fortalecer o sistema institucional para a concessão de empréstimos 

a atividades microempresariais no Brasil, o BNDES cria o Programa de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). O PDI foi criado em outubro de 1997, em âmbito 

do Convênio de Cooperação Técnica firmado entre o BNDES e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), no qual o BNDES participa na qualidade 

de órgão executor e beneficiário. Dentre as ações desenvolvidas em âmbito do PDI, 

tem-se o apoio a seminários e estudos sobre o setor de microfinanças, a criação de 

um manual do administrador de instituição microfinanceira, o desenvolvimento de um 

sistema de gerenciamento de carteiras de microcrédito (SIP) atualmente utilizado por 

diversas instituições operadoras, dentre outras. 

Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil atuam nesta agenda por meio de 

correspondentes bancários, Caixa Aqui e Mais Banco do Brasil, respectivamente. A 

Caixa Aqui disponibiliza dois tipos de correspondentes: um é o transacional, mais 

simples, com a oferta de serviços como pagamentos; e o outro é o negocial, no qual 

é possível fazer o financiamento, já que ele oferece quase todos os serviços da 

agência, mas não lida com dinheiro. A rede de Correspondentes Mais Banco do Brasil 

oferece postos de atendimento que realizam negócios e transações. 

A Caixa Econômica Federal atua, também, no pagamento do Programa Bolsa Família, 

criado no ano de 2003, para beneficiar famílias em situação de pobreza e extrema 
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pobreza. O pagamento do benefício possibilita a inclusão financeira das famílias 

beneficiárias ao sistema bancário. Ademais, a Caixa Econômica Federal vem atuando, 

desde longa data, no financiamento do setor imobiliário, com destaque para o 

programa de financiamento da casa própria, Minha Casa Minha Vida, criado pelo 

Governo Federal, em 2009, para permitir o acesso à casa própria para famílias de 

baixa renda. A Caixa Econômica Federal assumiu a condição de maior agente 

nacional de financiamento da casa própria e de importante financiadora do 

desenvolvimento urbano, especialmente do saneamento básico, quando incorporou o 

Banco Nacional de Habitação20, em 1986. 

O Banco do Brasil atua fortemente na agenda, também, por meio do financiamento 

para o setor agrícola, com destaque para o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), criado em 1996, com objetivo de promover o 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. O Banco do Brasil atuou na 

agenda por intermédio do Banco Popular do Brasil (BPB), criado em 2003, para 

promover serviços financeiros para a população de baixa renda. O BPB era uma 

subsidiária do Banco do Brasil, que encerrou suas atividades no ano de 2008, em 

virtude de prejuízos acumulados.  

Ainda com relação à atuação dos bancos públicos nesta agenda, é importante 

mencionar o Programa Crescer, criado em 2011, por iniciativa do Governo Federal, 

que estabelece diretrizes para operações de microcrédito nos bancos públicos 

federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia e Banco do 

Nordeste). Com crédito destinado exclusivamente para atividades produtivas, o 

Programa tem por objetivo facilitar o acesso ao crédito, a formalização e a geração de 

trabalho e renda, visando atender as necessidades de capital de giro e/ou de 

investimentos, especialmente máquinas e equipamentos. 

Na esfera governamental, merece destaque a atuação do Banco Central do Brasil, 

que, desde a década de 1990, vem atuando para ampliar e melhorar o acesso da 

população a serviços financeiros, por meio de três frentes principais: (1) expansão e 

                                            

 

20Criado pela Lei no 4.380, de 21 de agosto de 1964, o Banco Nacional da Habitação (BNH) era voltado 
ao financiamento e à produção de empreendimentos imobiliários. 
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fortalecimento dos canais de acesso a serviços financeiros; (2) criação de 

instrumentos para melhor adequação dos serviços aos segmentos de menor renda; e 

(3) garantia da qualidade na provisão de serviços financeiros (PNIF, 2012).  

No que tange à expansão e fortalecimento dos canais de acesso, destaca-se a 

expansão dos correspondentes no país e o fortalecimento das cooperativas de crédito. 

Os correspondentes possibilitam o acesso a serviços financeiros aos municípios 

desassistidos, bem como oferecem mais conveniência em áreas já atendidas. As 

cooperativas de crédito, por sua vez, são peça fundamental para o atendimento a 

setores específicos, especialmente no que tange ao crédito rural e associações 

produtivas.  

Quanto à criação de instrumentos para melhor adequação dos serviços aos 

segmentos de menor renda, destacam-se as contas especiais de depósitos à vista e 

de poupança (contas simplificadas), criadas em 2003, que são isentas da cobrança 

de tarifas e possuem processo de abertura simplificado, com menor grau de exigência 

em termos de documentação. Esta iniciativa está em consonância com as demais 

ações do Governo Federal, particularmente programas voltados a aumentar o acesso 

a crédito por parte da população de menor renda, como o Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) e o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pronaf).  

Com relação à garantia da qualidade na provisão de serviços financeiros, o Banco 

Central motivou vários aprimoramentos normativos nos anos 2000, com vistas ao 

aumento da transparência na prestação de serviços financeiros, permitindo à 

população acesso a informações mais objetivas e oportunas quanto aos custos dos 

serviços financeiros. 

Como visto, a agenda de Inclusão Financeira tem evoluído no país ao longo dos anos, 

mesmo com a mudança de governo, em âmbito federal. No governo Lula a agenda 

permanece e consegue avançar, visto que era foco do programa de governo da nova 

gestão presidencial. A agenda permanece no governo Dilma, podendo ser 

caracterizada como uma agenda de Estado, que perpassa vários governos. Nessa 

perspectiva, atores internos e externos ao governo passaram a atuar em prol da 

expansão da inclusão financeira.  
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Por meio da interlocução entre os atores, que participaram direta ou indiretamente 

deste processo, a agenda foi tomando maiores proporções. Nessa concepção da 

interlocução entre os atores, é importante destacar a criação, em 2011, da Parceria 

Nacional para a Inclusão Financeira (PNIF), formada por uma rede de atores públicos 

e privados, engajados em ações coordenadas, que tem por objetivo a promoção da 

adequada inclusão financeira da população brasileira. Com vistas a alcançar o 

objetivo de promover a adequada inclusão financeira da população brasileira, a PNIF 

visa: expandir e melhorar o acesso da população a serviços financeiros; favorecer a 

responsabilidade financeira e o acesso a informações sobre serviços financeiros por 

meio da educação financeira e do aumento da transparência; atuar para que a oferta 

de serviços financeiros seja mais adequada às necessidades da economia e da 

população. 

No âmbito da PNIF, foi criado o Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente 

Institucional, que teve por objetivo fortalecer o ambiente institucional, tornando-o mais 

apropriado à promoção da adequada inclusão financeira da população brasileira. Os 

seguintes atores integraram o Plano de Ação: Banco Central do Brasil (BCB), 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Ministério da Fazenda (MF), Ministério da Justiça (MJ), Ministério das 

Comunicações (MC), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), Ministério Público Federal (MPF), Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República (SAE/PR), Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

Superintendência de Seguros Privados (Susep), Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc). 

Para melhor propiciar e catalisar a adequada inclusão financeira no país, foram 

identificadas três linhas de ação prioritárias para a constituição de um ambiente 

institucional, quais sejam: (1) Diagnóstico: teve o propósito de aprofundar o 

conhecimento sobre a inclusão financeira no país, proporcionando um 

dimensionamento mais preciso do quadro com que se trabalha, o conhecimento mais 

sólido das necessidades e interesses da população e a possibilidade de definição de 

metas para ações. Além da coleta de dados sobre a percepção da demanda, fez-se 

necessário aprimorar a metodologia e indicadores utilizados na análise dos dados da 

oferta, incorporando a dimensão da qualidade na provisão dos serviços; (2) 
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Regulação: com vistas a dar continuidade aos aprimoramentos legais e regulatórios, 

que têm sido historicamente empreendidos no sentido de expandir e melhorar o 

acesso da população a serviços financeiros. O aperfeiçoamento do arcabouço legal e 

regulatório foi importante para fomentar princípios como “inovação”, “diversidade” e 

“proporcionalidade”. Nessa linha, destacaram-se esforços para o desenvolvimento e 

fortalecimento do segmento de instituições especializadas em microfinanças no Brasil, 

para inovações tecnológicas na provisão de serviços financeiros, para o fortalecimento 

da rede de canais de atendimento à população e para a melhor adequação dos 

serviços financeiros disponíveis às peculiaridades dos diferentes nichos 

populacionais, com especial atenção aos grupos de menor renda; e (3) Educação e 

Transparência: no sentido de fortalecer a coordenação de ações que contribuíram 

para a promoção da educação financeira da população brasileira e para a redução da 

assimetria de informações entre provedores de serviços financeiros e a sociedade. 

Tal esforço visou a fortalecer a liberdade de escolha, aumentar a segurança da 

população em relação à utilização desses serviços e fomentar a responsabilidade 

financeira, combatendo o sobre-endividamento.  

A partir destas linhas de ação, traçadas em consonância com os Princípios para 

Inclusão Financeira Inovadora do G2021, foram estabelecidas ações específicas que 

seriam implementadas entre 2012 e 2014, bem como indicadas as entidades que 

estariam diretamente envolvidas na coordenação de sua execução, sem prejuízo do 

engajamento dos demais parceiros. O Quadro 06 apresenta as oito ações específicas, 

as entidades coordenadoras e a finalidade de cada ação. 

  

                                            

 

21 Os Princípios para a Inclusão Financeira Inovadora do G20 foram listados na Seção 05. 



105 

Quadro 06: Ações específicas a serem implementadas entre 2012 e 2014. 

Aprimorar o arcabouço regulatório do microcrédito e das instituições especializadas em 
microfinanças, para o adequado suporte a microempreendedores, bem como a micro e 
pequenas empresas. 

Entidades coordenadoras: BCB, MF, MJ 

Finalidade: Contribuir para a expansão do microcrédito produtivo no Brasil e para o fortalecimento 
do papel das instituições especializadas em microfinanças na inclusão financeira de 
empreendedores, micro e pequenas empresas. 

Fomentar a diversificação e a melhoria dos serviços financeiros, tornando-os mais 
adequados às necessidades da população. 

Entidades coordenadoras: BCB, MF, Previc, Susep 

Finalidade: Contribuir para que a população brasileira, em especial a parcela de menor renda, 
tenha crescente acesso a serviços financeiros adequados a suas necessidades, inclusive a 
instrumentos de poupança, seguros e previdência. 

Definir marco legal e regulatório sobre mobile payment. 

Entidades coordenadoras: BCB, MC 

Finalidade: Possibilitar a prestação de serviços de pagamentos por intermédio de celular e outros 
dispositivos vinculados à rede de telefonia móvel, em ambiente de concorrência entre os 
provedores, e que assegure a confiança do consumidor e a eficiência na prestação dos serviços. 

Fortalecer a rede de canais de atendimento à população. 

Entidades coordenadoras: BCB, MF 

Finalidade: Solucionar entraves para disseminação equilibrada de canais de acesso a serviços 
financeiros, aprimorando a capilaridade do SFN. 

Contribuir para a promoção da educação financeira. 

Entidades coordenadoras: BCB, Previc, CVM, Susep, MJ/DPDC, MDS, SEBRAE 

Finalidade: Em linha com a ENEF, oferecer à população melhores condições para tomada de 
decisões no relacionamento com as instituições do SFN. 

Intensificar a divulgação dos direitos do consumidor de serviços financeiros e dos caminhos 
para solução de conflitos. 

Entidades coordenadoras: BCB, Previc, CVM, Susep, MPF, MJ/DPDC 

Finalidade: Facilitar ao consumidor de serviços financeiros o conhecimento de seus direitos e dos 
procedimentos para solução de eventuais conflitos, aumentando a segurança em relação à 
utilização de serviços financeiros. 

Aprimorar a metodologia utilizada no estudo da inclusão financeira e incorporar indicadores 
de qualidade. 

Entidades coordenadoras: BCB, Previc, Susep 

Finalidade: Fortalecer a metodologia de diagnóstico e acompanhamento da realidade brasileira em 
relação à inclusão financeira, tornando-o mais completo, de forma a oferecer melhor subsídio à 
estruturação de ações para sua promoção. 

Realizar pesquisas sobre o comportamento e as percepções da população em relação à 
utilização de serviços financeiros. 

Entidades coordenadoras: BCB, Previc, CVM, Susep, IBGE, SAE, MDS 

Finalidade: Aprofundar o conhecimento sobre o acesso e uso de serviços financeiros, os entraves 
ao processo de inclusão, e a qualidade dos serviços prestados com base em informações dos 
usuários. 

Fonte: elaborado com base na PNIF, 2012. 
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A definição das três linhas (Diagnóstico, Regulação e Educação e Transparência) é 

apenas metodológica e não indica que as ações sejam estanques. Na verdade, elas 

perpassam todos os eixos, numa perspectiva de interdependência. O diagnóstico e a 

regulação pavimentam o caminho para que as empresas privadas ofereçam produtos 

e serviços adequados às necessidades dos cidadãos, que, beneficiados com as ações 

voltadas para educação e transparência, têm a possibilidade de melhor analisar seu 

perfil e seus interesses, conhecer as opções disponíveis no mercado e fazer suas 

escolhas, tomando decisões conscientes e bem fundamentadas.  

Com relação ao arcabouço legal e regulatório, destacam-se esforços para 

desenvolvimento e fortalecimento do segmento de instituições especializadas em 

microfinanças no Brasil, para inovações tecnológicas na provisão de serviços 

financeiros, para fortalecimento dos canais de acesso da população ao sistema e para 

melhor adequação dos serviços financeiros disponíveis às peculiaridades dos 

diferentes nichos populacionais, com especial atenção aos grupos de menor renda. 

No período de vigência do Plano de Ação para o Fortalecimento do Ambiente 

Institucional, diversos avanços regulatórios foram realizados. A definição de 

microcrédito, bem como a metodologia específica a ser empregada nesse tipo de 

operação, foi estabelecida em resolução do Conselho Monetário Nacional (Resolução 

CMN no 4.152, de 30 de outubro de 2012). A inexistência de definição no campo 

regulatório sobre microcrédito e a impossibilidade de conhecimento da carteira total 

desse tipo de operação eram apontadas por organismos internacionais como um dos 

principais problemas do Brasil quanto ao tema. A definição do conceito de microcrédito 

tornou possível padronizar a forma de concessão dessas operações e possibilitar 

melhor acompanhamento para fins de política pública. 

Além do aperfeiçoamento do marco regulatório sobre microcrédito, foi dada ênfase ao 

estímulo à diversificação, qualidade e adequação dos serviços financeiros, com 

destaque para a regulamentação do segmento de microsseguros, possibilitando à 

população de menor renda, especialmente vulnerável, maior proteção contra 

imprevistos, de forma mais adequada ao seu perfil e à sua capacidade financeira. Com 

o objetivo de aumentar a capilaridade do seguro, a Susep investiu em parcerias e na 

criação de canais inovadores. Foram criadas as figuras do corretor e do 
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correspondente de microsseguros e foi permitida a venda de seguros por meio de 

representantes (organizações varejistas, empresas de turismo, etc.).  

Ampliado o acesso ao seguro, passou a ser permitida a aquisição desse tipo de 

produto também por meios remotos, autorizando as companhias a realizar a emissão 

de bilhetes, apólices e certificados individuais, além da troca de informações e 

transferência de dados, por meio de internet, telefonia (incluindo aparelhos celulares), 

sistemas de comunicação por satélite, dentre outros. 

Outros aperfeiçoamentos normativos foram realizados no período de vigência do 

plano, como a entrada em operação do Fundo Garantidor do Cooperativismo de 

Crédito (FGCoop), a publicação da série Guia Previc de Melhores Práticas para 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (abordando temas como 

governança, investimentos, licenciamento e assuntos contábeis), a Política de 

Responsabilidade Socioambiental (PRSA), norma que busca estabelecer novo 

patamar de relacionamento por parte das instituições integrantes do SFN e seus 

clientes, dentre outros. 

No eixo educação e transparência, as ações da Estratégia Nacional para a Educação 

Financeira continuaram a ampliar o alcance da educação financeira, levando o tema 

aos principais públicos-alvo considerados em seu Plano Diretor: crianças e jovens em 

idade escolar (Programa Educação Financeira nas Escolas – Ensino Fundamental e 

Médio) e adultos em situação de vulnerabilidade (Programa Educação Financeira de 

Adultos). A Semana Nacional de Educação Financeira, realizada em maio de 2014, 

também contribuiu para disseminar a importância da educação financeira. 

Outras iniciativas de educação financeira foram realizadas, como o Mapeamento 

Nacional de Iniciativas de Educação Financeira (no qual foram identificadas 803 ações 

no país), o programa direcionado aos consumidores, desenvolvido pela Senacon, a 

cartilha “O Uso Adequado de Serviços Financeiros para Microempreendedores 

Individuais”, elaborada pelo SEBRAE em parceria com o BCB. A Susep também 

trabalha para estruturar suas ações de educação financeira e, com esse fim, 

constituiu, em 2013, uma Comissão de Educação Financeira. 

No eixo diagnóstico, as entidades coordenadoras empreenderam diversas iniciativas 

voltadas ao desenvolvimento de metodologias, construção de indicadores e 
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levantamento e análise de dados. Merecem destaque: (1) a atuação do Brasil como 

líder do subgrupo da Aliança para Inclusão Financeira, dedicado a definir indicadores 

para analisar a qualidade da inclusão financeira, que somariam aos indicadores de 

uso e acesso; (2) o aprimoramento do Índice de Inclusão Financeira (IIF), trabalho que 

incluiu a definição de dados que foram utilizados para construção das Estatísticas de 

Inclusão Financeira e a organização de um processo de trabalho ou rotina para sua 

divulgação sistemática e periódica.  

O diagnóstico da inclusão financeira no país também contou com a ajuda do IBGE, 

que, em parceria com o BCB, trabalhou para identificar dados relevantes à inclusão 

financeira, já contemplados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e verificar 

a possibilidade da inserção, na POF, de outros temas e quesitos de interesse para a 

temática da inclusão. Outras pesquisas foram realizadas no período, com vistas a 

apresentar um diagnóstico sobre determinados aspectos da situação da inclusão 

financeira no Brasil. 

De acordo com os resultados publicados no Relatório 2012-2014 do Plano de Ação 

para o Fortalecimento do Ambiente Institucional, muito se conquistou nas ações de 

aperfeiçoamento normativo, de educação financeira e transparência e de diagnóstico 

da inclusão financeira. No entanto, isto não significa o fim do caminho. Com questões 

já encaminhadas sobre o ambiente institucional, é importante se manter atentos a 

elas, mas ainda é preciso avançar levando-se em consideração alguns desafios – 

impulsionar o setor de pagamentos móveis, ainda incipiente, aumentar a 

disseminação de produtos e serviços como as contas simplificadas, muitas vezes 

desconhecidas pelo cidadão, e reforçar os incentivos para a confecção de produtos 

financeiros que sejam realmente adequados ao perfil dos clientes são alguns deles. 

Para enfrentá-los, mostra-se cada vez mais necessário continuar o trabalho em rede, 

fortalecendo também o engajamento formal da iniciativa privada, em prol de um 

sistema financeiro verdadeiramente inclusivo. 
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4.2.2 Inclusão financeira em nível de debate 

 

O presente tópico visa apresentar os debates que corroboraram para a formação da 

agenda de Inclusão Financeira no Brasil. Os debates em torno da temática da agenda 

em estudo ocorreram, principalmente, por meio dos fóruns anuais, promovidos pelo 

Banco Central, em parceria com o SEBRAE. Com vistas a promover a integração entre 

os atores, de forma a debater assuntos relevantes para a formação da agenda de 

inclusão financeira no país, os fóruns têm se consolidado como importante canal para 

a discussão de problemas e a construção de soluções, bem como de avaliação do 

desenvolvimento da inclusão financeira no país. Nestes encontros foi possível 

congregar importantes atores, com papel relevante no desenho de novas estratégias 

para a agenda.   

O Banco Central do Brasil vem atuando nesta agenda, de forma a melhorar e ampliar 

o acesso ao sistema financeiro, desde a década de 1990. No entanto, o debate se 

intensificou em 2002, com seminários sobre microcrédito, ampliados posteriormente 

para microfinanças. A partir de 2009, o debate ganha uma nova dimensão, abordando 

a inclusão financeira da população de baixa renda ao Sistema Financeiro. 

Posteriormente, o debate passou a incorporar a educação financeira e a proteção ao 

consumidor. 

Entre os anos de 2002 e 2008, foram realizados nove seminários nacionais (dois 

seminários de microcrédito, 2002 e 2003, e sete seminários de microfinanças, de 2003 

a 2008), assim como dois seminários internacionais sobre microfinanças, em 2005 e 

2006, que contribuíram para disseminar o tema e fazer com que a atenção dos 

agentes públicos e da iniciativa privada se voltasse para o assunto. 

O I Seminário Banco Central sobre Microcrédito, realizado em setembro de 2002, em 

Recife, surgiu por conta do projeto do Banco Central, intitulado Democratização do 

Acesso ao Crédito e do encaminhamento das discussões do Conselho da 

Comunidade Solidária, que decidiu pautar este debate com a sociedade civil. O evento 

possibilitou a discussão sobre o aumento da oferta de serviços financeiros para 

populações de baixa renda, bem como apresentou aos participantes os fatores 

determinantes de sucesso das entidades microfinanceiras no mundo. Em março de 
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2003, foi realizado o II Seminário Banco Central sobre Microcrédito, em Belém, no 

qual foram debatidos temas como o marco legal das operações com microcrédito e os 

modelos de funding (financiamento) do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e do Sebrae Nacional.  

Ainda em 2003, iniciaram-se os Seminários de Microfinanças. A Primeira edição, 

realizada em Curitiba, em julho de 2003, fez parte da estratégia do governo federal 

aumentar a oferta de serviços financeiros para as populações de baixa renda, por 

meio das cooperativas de crédito, das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor 

e dos Correspondentes Bancários. A segunda edição foi realizada no mesmo ano, em 

Fortaleza, no mês de novembro. A partir de 2004, houve a realização de edições 

anuais do Seminário de Microfinanças, que reuniu atores do governo, atores do 

mercado e fomentadores e estudiosos, que discutiram temas relacionados ao marco 

regulatório do setor, moedas sociais e economia solidária, crédito cooperativo, 

produtos e serviços do mercado microfinanceiro, dentre outros. Os eventos contaram, 

ainda, com relatos de experiências nacionais e internacionais, de ações bem-

sucedidas de expansão da inclusão financeira. Os eventos proporcionaram, ainda, a 

troca de experiências entre instituições operadoras do mercado. 

Nos anos de 2005 e 2006 as microfinanças ganharam amplitude internacional nos 

debates promovidos pelo Banco Central, por conta da realização dos Encontros 

Internacional sobre Regulação e Supervisão em Microfinanças. A primeira edição do 

encontro ocorreu em Salvador, em junho de 2005, e a segunda foi realizada em 

Recife, em junho de 2006. Os eventos contaram com a participação de entidades 

multilaterais, pesquisadores e especialistas, agentes do sistema financeiro, 

parlamentares e representantes do governo federal, que discutiram as inovações 

internacionais em regulação e supervisão de microfinanças. Experiências de marcos 

regulatórios dos sistemas de microfinanças de outros países também foram 

discutidas, na perspectiva de subsidiar o modelo brasileiro. 

Posteriormente, a partir de 2009, o Banco Central passou a discutir as microfinanças 

em outro patamar, com foco no diagnóstico de entraves e desafios, e na construção 

conjunta de soluções. Nesse novo contexto, o BCB visou atuar na promoção do efetivo 

acesso e uso pela população – tanto as pessoas como os pequenos negócios – de 

serviços financeiros adequados às suas necessidades. Neste ano foi formulado o 
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projeto Inclusão Financeira, com o objetivo de repensar, juntamente com os atores 

envolvidos, o modelo de inclusão financeira no país, com vistas a prover acesso a 

serviços financeiros adequados às necessidades da população brasileira. O projeto 

teve a pretensão de privilegiar soluções de longo prazo, e não de buscar soluções de 

curto prazo, que atendam a conjuntos isolados de operadores, nichos de clientes ou 

ajustes normativos. O projeto Inclusão Financeira incorporou as atividades 

relacionadas à participação do BCB nos debates e ações internacionais voltados à 

inclusão financeira, atividades estas que estão vinculadas aos trabalhos do Grupo de 

Especialistas em Inclusão Financeira do G20, em que o Brasil é líder, ao lado da 

Austrália, na condução dos trabalhos do subgrupo ATISG. Como já mencionado, esse 

subgrupo trata da relação entre inclusão financeira e desenvolvimento de tecnologia 

e condições institucionais que impulsionem o objetivo de promover o acesso aos 

serviços financeiros. 

A primeira fase do projeto objetivou realizar diagnóstico do setor microfinanceiro do 

Brasil, identificando seus pontos fortes e suas fragilidades, ao mesmo tempo em que 

buscou promover articulação entre os stakeholders, em busca da estruturação da rede 

de competências. Nesta fase, o BCB exerceu o papel de agente nodal. Nesta primeira 

fase destacam-se duas atividades: (1) a formação do Comitê de Inclusão Financeira 

do Banco Central; e (2) a realização do I Fórum Banco Central sobre Inclusão 

Financeira. O Comitê de Inclusão Financeira, composto por representantes das áreas 

do Banco Central que se envolvem direta ou indiretamente com o tema, sob a 

coordenação da área de Normas e Organização do Sistema Financeiro, teve por 

objetivo definir o papel do Banco Central na temática, especificando e delimitando 

seus objetivos, coerentes com as diretrizes do governo federal, as possibilidades 

legais e as competências da autarquia.  

O I Fórum de Inclusão Financeira foi previsto para novembro de 2009, com o objetivo 

de dar início à articulação da rede de inclusão financeira. Este fórum foi o precursor 

de outros que se realizaram nos anos seguintes. Desde então, a realização dos 

Fóruns de Inclusão Financeira levou ao aprofundamento das ações e da estratégia do 

Banco Central. Com isso, a promoção da inclusão financeira da população passou a 

figurar como um dos objetivos estratégicos da instituição, capaz de contribuir para a 

eficiência do sistema financeiro nacional. 
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O I Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira foi realizado em Salvador, em 

novembro de 2009, com o objetivo de consolidar o diagnóstico a respeito das 

microfinanças no Brasil e promover parcerias, a fim de alavancar projetos que 

contribuam para a inclusão financeira no Brasil, na busca de um sistema financeiro 

sustentável e inclusivo. Foram discutidos temas como governança, transparência e 

tecnologia de produtos e serviços no setor das microfinanças. O I Fórum, promovido 

pelo BCB e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a 

International Finance Corporation (IFC) e a Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB), contou com apoio da Associação Brasileira de Instituições Financeiras de 

Desenvolvimento (ABDE), do Banco do Brasil S.A. (BB), do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 

(Sinal). 

O I Fórum constituiu-se em ambiente de encontro para discussão de problemas e 

construção de soluções. Buscou enfatizar o papel dos stakeholders, com intuito de 

promover diálogo e parcerias, de forma organizada. Sendo assim, não foi aberta 

inscrição ao público como nos eventos anteriores de microfinanças realizados pelo 

BCB.  Participaram do fórum os stakeholders estratégicos (atores do governo, atores 

de mercado e fomentadores e estudiosos), que foram convidados pela Coordenação 

do Projeto de Inclusão Financeira. O fórum foi dividido em dois módulos, a saber: 

Articulando a indústria das microfinanças, com o objetivo de identificar problemas 

(diagnóstico) e propostas de solução (articulação de parcerias); e Moedas Sociais, 

Bancos Comunitários e outras iniciativas, com o objetivo de discutir as possibilidades 

e os limites para moedas sociais no Brasil. Dentro destas duas temáticas, o fórum 

abordou os seguintes eixos temáticos: Governança; Transparência; Crédito; 

Tecnologia e canais de distribuição; e outros produtos. 

Os resultados deste primeiro fórum indicaram a necessidade de buscar um efetivo 

diagnóstico, organizar e consolidar dados e informações sobre o assunto, disponíveis 

no BCB. Também foram abertas negociações para parcerias em projetos nessa área, 

com o objetivo de gerar iniciativas concretas que orientem para um sistema financeiro 

sustentável e inclusivo. 
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O primeiro fórum foi precedido de reuniões para as discussões iniciais e 

estabelecimento de parcerias, bem como de três encontros, denominados Pré-Fórum 

Inclusão Financeira, com a participação de atores estratégicos – representantes do 

governo, dos operadores do mercado, fomentadores da inclusão financeira e 

estudiosos. O resultado destes encontros, realizados em agosto, setembro e outubro 

de 2009, foram o esclarecimento da metodologia de grupos de trabalho a ser 

empregada no primeiro fórum e o início da articulação da rede de competências. 

Além da realização dos pré-fóruns, houve a preparação dos facilitadores que iriam 

atuar nos grupos de trabalho, bem como a edição do livro Perspectivas e Desafios 

para Inclusão Financeira no Brasil: visão de diferentes atores, com capítulos 

preparados por stakeholders estratégicos, que buscam evidenciar o “estado da arte” 

do tema no Brasil. O livro foi editado com o propósito de atender ao objetivo do projeto 

Inclusão Financeira de diagnosticar pontos fortes e fracos sobre a inclusão financeira 

no Brasil. 

Em virtude da relevância da discussão sobre inclusão financeira, ao reelaborar seu 

planejamento, em fevereiro de 2010, o BCB introduziu a questão da “promoção da 

inclusão financeira” em seus objetivos estratégicos, a serem cumpridos de 2010 a 

2014, elegendo-a como um dos caminhos para cumprir sua missão institucional no 

tocante a assegurar a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

Na busca de ampliar a abordagem do tema inclusão financeira, além de aprofundar a 

articulação dos atores envolvidos, outros fóruns foram realizados nos anos seguintes. 

Dando continuidade às ações previstas no Projeto de Inclusão Financeira, foi 

realizado o II Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, com o objetivo de 

aprofundar as discussões sobre o tema e construir a agenda para promoção de 

adequada inclusão financeira no Brasil, por meio de parcerias, em busca de um 

sistema financeiro sustentável, eficiente e inclusivo. 

O II Fórum foi realizado em Brasília, em 2010, e seu público-alvo foi composto por 

quatrocentos e cinquenta convidados, entre os quais representantes do governo, 

representantes do segmento de microfinanças, estudiosos e fomentadores, nacionais 

e internacionais. Organizado pelo BCB (Departamento de Normas do Sistema 

Financeiro), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o 

segundo fórum teve o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), da 
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Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS). No segundo fórum, foram levantados diversos 

temas relevantes, apresentados por meio de cinco painéis temáticos: o marco 

regulatório para inclusão financeira, o financiamento de pequenos negócios, as 

finanças solidárias e o desenvolvimento territorial, a educação financeira e a proteção 

ao consumidor e, finalmente, a inclusão financeira das famílias de baixa renda. O 

evento contou com a presença do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros 

de Estado, presidentes de bancos públicos, dirigentes de bancos comerciais e da 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban), bem como de especialistas de vários 

países, como México, Moçambique, Peru, entre outros. 

Durante a cerimônia de abertura do segundo fórum, foi lançado o I Relatório de 

Inclusão Financeira (RIF 2010) do BCB, que objetivou consolidar dados e informações 

disponíveis no BCB sobre o tema, facilitando o seu diagnóstico, de modo que, a partir 

dele, fosse possível construir o mapa da inclusão financeira no Brasil. O RIF 2010 

procurou traçar o panorama da inclusão financeira no país, de modo a subsidiar a 

ação do BCB e de outros atores do governo no tocante a políticas que reforcem a 

eficiência do SFN, em sintonia com o propósito de promover o desenvolvimento 

socioeconômico de maneira inclusiva e sustentável. A elaboração do RIF 2010 foi 

coordenada pelo DENOR e contou com a participação de quinze departamentos do 

BCB. 

O III Fórum, no âmbito dos esforços governamentais para inclusão social da 

população, objetivou lançar e debater a Parceria Nacional para Inclusão Financeira, a 

fim de promover a adequada inclusão financeira no Brasil, na busca de um sistema 

financeiro sustentável, eficiente e inclusivo. O terceiro fórum foi realizado em Brasília, 

em 2011, e contou com a participação de cerca de 1.000 participantes, representantes 

do governo, representantes do segmento de microfinanças, estudiosos e 

fomentadores, nacionais e internacionais. Deste fórum resultou o segundo relatório de 

inclusão financeira (RIF 2011), que inovou por apresentar estudo da evolução da 

inclusão durante uma década (2000 a 2010), por meio da construção do Índice de 

Inclusão Financeira (IIF). 

Esses três fóruns foram marcados por amplo debate, com a definição dos problemas 

a serem equacionados. Os debates realizados nos três primeiros fóruns (bem como 
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os debates que os precederam) permitiram o estabelecimento da Parceria Nacional 

para a Inclusão Financeira, em novembro de 2011, motivado pela necessidade de um 

esforço coordenado para enfrentar os novos desafios para continuar promovendo a 

inclusão financeira da população e garantir sua qualidade. Entre os novos desafios, 

destacam-se: (1) aumentar a adequação da oferta de serviços financeiros às 

necessidades da economia e da população; (2) elevar o nível de educação financeira 

da população, combatendo o sobre-endividamento; (3) fomentar a poupança popular; 

(4) fortalecer os mecanismos de proteção aos usuários de serviços financeiros; (5) 

fomentar o desenvolvimento sustentável do microcrédito produtivo; (6) garantir a 

estabilidade e promover o aperfeiçoamento do modelo de correspondentes no país; 

(7) aprofundar o conhecimento sobre a realidade brasileira em relação à inclusão 

financeira. 

Os debates nacionais e internacionais e a experiência de atuação para melhoria do 

acesso a serviços financeiros culminaram na identificação da necessidade de 

fortalecimento do ambiente institucional, de modo a torná-lo mais apropriado à 

promoção da adequada inclusão financeira da população brasileira. Dessa maneira, 

o primeiro passo tomado foi a estruturação do Plano de Ação para Fortalecimento do 

Ambiente Institucional, por meio do estabelecimento de oito ações específicas, que 

seriam executadas e coordenadas pelos atores, de acordo com a finalidade de cada 

ação, relacionadas às competências institucionais dos atores. As ações, bem como a 

prestação de contas sobre o andamento das mesmas foram estabelecidas pelos 

atores. 

A prestação de contas das ações foi prevista para ser apresentada e debatida durante 

os fóruns subsequentes de Inclusão Financeira. A previsão era: relatar o início das 

ações e discutir a necessidade de ajustes ao plano no fórum de 2012; apresentar a 

evolução das ações e novamente debater as eventuais necessidades de 

aprimoramento no fórum de 2013; e apresentar os produtos e resultados das ações 

no fórum de 2014. Cumprindo com o compromisso assumido no Plano, o andamento 

dessas ações foi apresentado e debatido durante os fóruns do Banco Central sobre 

Inclusão Financeira que se seguiram ao lançamento do mesmo. Conforme 

apresentado nos parágrafos a seguir, no IV Fórum, realizado em outubro de 2012, foi 

relatado o início das ações. No Fórum seguinte, em 2013, apresentou-se a evolução 

das ações e discutiram-se eventuais necessidades de aprimoramento. Em 2014, por 
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fim, o ciclo é encerrado, com a apresentação, no VI Fórum, dos produtos 

desenvolvidos e da compilação de todos os avanços, reunidos no Relatório PNIF 

2012-2014. 

O IV Fórum, realizado em Porto Alegre, no ano de 2012, teve por objetivo apresentar 

e discutir o andamento das ações do Plano de Ação para o Fortalecimento do 

Ambiente Institucional no âmbito da Parceria Nacional para Inclusão Financeira. O 

evento também foi um ambiente para debater a atuação das cooperativas de crédito, 

celebrando o Ano Internacional das Cooperativas. Contando com um ambiente 

institucional mais maduro em relação à inclusão financeira, no IV Fórum sobre 

Inclusão Financeira, o Banco Central lançou o programa Cidadania Financeira, com o 

objetivo de solidificar a atuação do Banco Central nas questões de inclusão financeira 

(relacionadas ao acesso e uso dos serviços financeiros), educação financeira e 

proteção ao consumidor de serviços financeiros.  

Outros dois fóruns foram realizados nos anos seguintes. Realizado em Fortaleza, em 

2013, o V Fórum teve o objetivo de apresentar e debater avanços e desafios na 

promoção da inclusão financeira dos cidadãos, discutindo, especialmente, a 

importância da educação financeira, da proteção e da inovação nesse processo. 

Ademais, este fórum abriu espaço para discussão sobre as ações desenvolvidas por 

meio do Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional, no qual foi 

apresentada a evolução das ações e discutidas eventuais necessidades de 

aprimoramento.  

E, por fim, em 2014, foi realizado o VI Fórum, em Florianópolis, com o objetivo de 

apresentar e debater os avanços e os desafios na promoção da inclusão financeira no 

Brasil e no mundo, com destaque especial para as inovações em relação a 

instrumentos de poupança e ao provimento de crédito para os micros e pequenos 

empresários. O público-alvo foi composto por representantes de instituições 

financeiras, operadores de microfinanças, potenciais investidores, representantes do 

setor educacional, de organismos governamentais e multilaterais e do terceiro setor, 

além de estudiosos e fomentadores. Neste fórum foi apresentado o Relatório PNIF 

2012-2014. 

Nos anos de 2014 e 2015 foram realizadas duas edições da Semana Nacional de 

educação Financeira. A I Semana de Educação Financeira, organizada pelo Comitê 
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Nacional de Educação Financeira (Conef), foi recepcionada por dez cidades do país 

– Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador e São Paulo, em maio de 2014. O objetivo da primeira edição foi 

divulgar a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), política pública 

lançada em 2010 pelo governo federal. A ENEF tem por finalidade promover a 

educação financeira e previdenciária da população e contribuir para o fortalecimento 

da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de 

decisões conscientes por parte dos consumidores. A II Semana Nacional de Educação 

Financeira foi recebida por nove estados brasileiros, em março de 2015. Neste evento 

o BCB lançou o novo Portal Cidadania Financeira, que dispõe de informações sobre 

poupança, planejamento, orçamento familiar e dicas de como se relacionar com 

instituições financeiras. 

Em 2015 e 2016 os fóruns foram realizados sob uma nova perspectiva, a Cidadania 

Financeira, que marca a ampliação de escopo, passando a abranger, também, a 

preocupação com a proteção ao consumidor de serviços financeiros e a educação 

financeira da população. O entendimento do Banco Central do Brasil e demais atores 

é de que os elementos educação, proteção e inclusão contribuem tanto para a 

cidadania como para a eficiência do Sistema Financeiro Nacional e para a estabilidade 

da economia.  

Além dos seminários e fóruns nacionais, o BCB vem realizando, desde 2012, em 

parceria com a AFI, a Semana Internacional de Inclusão Financeira, com participação 

de instituições reguladoras e supervisoras de diferentes países. Em 2014, 

participaram representantes de países como Togo, Senegal, Bangladesh, 

Moçambique, Nigéria e México e do National Bank for Agriculture and Rural 

Development (NABARD), da Índia, que conheceram a experiência brasileira nas áreas 

de correspondentes, educação financeira, crédito e seguro rural, atendimento e 

proteção dos usuários e serviços financeiros. Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal e Banco do Nordeste, instituições responsáveis pela operação desses 

instrumentos, também participam do encontro. O evento se tornou uma oportunidade 

para o BCB fortalecer as atividades de cooperação internacional, bem como as 

parcerias com organizações internacionais, tal como a AFI. 
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Ante o exposto nos tópicos anteriores, é possível identificar seis momentos da agenda 

de Inclusão Financeira no Brasil, como mostra o Quadro 07. 

Quadro 07: Momentos da Inclusão Financeira no Brasil 

Momentos Período Características 

Momento 1 Décadas de 1970 e 1980 

Articulação das instituições de microcrédito nacionais 
às redes internacionais; 

Formação dos primeiros grupos de agentes de crédito 

Momento 2 Décadas de 1980 e 1990 Atuação das Organizações da Sociedade Civil 

Momento 3 
Final da década de 1990 
e início dos anos 2000 

Entrada e a atuação de instituições ligadas ao 
governo, principalmente das esferas estaduais e 
municipais. 

Momento 4 
Final da década de 1990 
e início dos anos 2000 

Entrada do setor privado, inicialmente com as 
Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e, 
posteriormente, com os bancos privados 

Momento 5 A partir de 2005 

Integração do microcrédito a um conjunto mais amplo 
de políticas públicas de combate à pobreza e 
promoção de desenvolvimento, significando promover 
as microfinanças e a inclusão financeira, notadamente 
mediante bancarização. 

Momento 6 A partir de 2010 
Ampliação do escopo, incluindo a educação financeira 
e a proteção ao consumidor. 

Fonte: Elaborado com base em Monzoni Neto (2006), Gonzalez e Oliveira (2015). 
 

 
Os quatro primeiros momentos, apresentados por Monzoni Neto (2006), apontam a 

evolução histórica do microcrédito no Brasil, marcados pela presença de quatro tipos 

de constituição societária. No início, a agenda contava unicamente com a atuação das 

ONGs de microcrédito. A partir da década de 1990 a agenda se expande, ampliando-

se o número de atores, passando a incorporar iniciativas governamentais e do setor 

privado. O final da década de 1990 e início dos anos 2000 (momentos três e quatro), 

marca efetivamente o início da agenda em análise, visto que se inicia a interação e 

articulação entre os atores. A principal arena para a articulação entre os atores se 

constituiu nos fóruns temáticos, que tinham por objetivo debater os temas 

relacionados, bem como fortalecer as redes de relações que estavam se formando. 

O quinto momento foi identificado por Gonzalez e Oliveira (2015), quando a agenda 

se expande, por parte do governo, de forma a promover as microfinanças e a inclusão 

financeira. Embora os debates já focavam as microfinanças desde o ano de 2003 (haja 

vista que os seminários sobre microfinanças se iniciaram a partir deste ano), os 

autores marcam o início deste momento em 2005, visto que, até então, o microcrédito 

era o produto mais difundido. 
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A poupança era relegada a segundo plano, principalmente em decorrência 
da ideia de que os pobres não poupam. O seguro também parecia distante 
da necessidade dos pobres, sendo um serviço para os “mais ricos”. Por fim, 
os meios de pagamento pareciam completamente desconectados dos 
propósitos das microfinanças (GONZALEZ; OLIVEIRA, 2015, p. 38). 

Nesse sentido, segundo os autores, o quinto momento marca a integração do 

microcrédito (a partir da criação, em 2005, do Programa Nacional de Microcrédito 

Produtivo Orientado – PNMPO) a um conjunto mais amplo de políticas públicas de 

combate à pobreza e promoção de desenvolvimento.  

Por sua vez, o sexto momento foi identificado pela autora, quando a agenda passa a 

atingir um novo escopo – a Cidadania Financeira. Além das dimensões de acesso e 

uso dos serviços financeiros, a Cidadania Financeira passa a envolver também a 

educação financeira e a proteção ao consumidor. Embora a mudança de 

nomenclatura da agenda aconteça apenas no ano de 2015 (I Fórum de Cidadania 

Financeira), a educação financeira e a proteção ao consumidor são temas que já 

recebiam atenção dos atores em debates nos encontros anteriores. No ano de 2010 

foi instituída a Estratégia Nacional para a Educação Financeira, como uma política de 

estado, com a finalidade de promover a educação financeira e previdenciária, 

contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e a solidez do sistema 

financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. 

O sexto momento se fortalece em 2012, ano em que é lançado o Programa de 

Cidadania Financeira, um projeto do Banco Central do Brasil, que visa oferecer 

educação, proteção e inclusão financeira para todos os cidadãos. O Programa visa à 

promoção da educação financeira e do acesso a informações sobre o Sistema 

Financeiro Nacional, bem como, à melhoria da qualidade do relacionamento dos 

cidadãos com os bancos e as demais instituições supervisionadas pelo BCB. Em 

março de 2015 o Banco Central lançou o Portal Cidadania Financeira, com vistas a 

aproximar o cidadão de todo o conteúdo desenvolvido e consolidado pela instituição 

no âmbito do Programa Cidadania Financeira. O acesso a essas informações 

possibilita ao cidadão tomar ciência dos deveres e direitos relacionados a sua vida 

financeira, bem como possibilita a tomada de decisão bem informada. O Portal 

contribui para a melhoria da qualidade de vida do cidadão e, também, para a eficiência 

do Sistema Financeiro Nacional. Em novembro de 2015, acontece o primeiro Fórum 

de Cidadania Financeira. 
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4.2.3 Vertentes da inclusão financeira na agenda brasileira 

 

No escopo da Cidadania Financeira, o processo de formação da agenda de Inclusão 

Financeira no Brasil pode ser dividido em duas vertentes. A primeira vertente se refere 

à cesta de serviços financeiros aos quais os beneficiários podem ter acesso e fazer 

uso (incluindo o segmento de crédito, pagamentos, seguro e poupança). A outra 

vertente está associada a questões de proteção ao consumidor e educação financeira. 

Nesse sentido, a presente seção visa sistematizar as ações que, ao longo dos anos, 

vêm sendo foco da atenção dos atores – governamentais e não governamentais – 

envolvidos com a agenda de Inclusão Financeira no país, relacionadas a estas duas 

vertentes. Primeiramente, relacionada à primeira vertente, visa-se apresentar os 

canais que ofertam os produtos e serviços financeiros (Acesso), bem como as ações 

e programas que visaram suprir a demanda por produtos e serviços financeiros (Uso). 

Na sequência, apresenta-se a Estratégia Nacional para Educação Financeira, 

relacionada à segunda vertente.  

A Proteção ao Consumidor, também relacionada à segunda vertente, é um tema que 

vem adentrando a agenda, visando buscar a redução de assimetrias e de 

desigualdades entre provedores e usuários, resultando em um maior empoderamento 

do consumidor. Nesse sentido, torna-se necessário assegurar um ambiente 

regulatório no qual os consumidores possam transacionar com suficiente segurança 

em relação à proteção dos seus recursos, transparência e acesso a informações e, 

ainda, possam contar com mecanismos acessíveis para solução de conflitos. 

Ademais, este ambiente também deve assegurar que os consumidores estejam 

protegidos contra fraudes e outras condutas abusivas, bem como possam escolher 

serviços financeiros que sejam mais adequados às suas necessidades e 

possibilidades. 

A seção foi elaborada com base em dados secundários, coletados, principalmente, 

por meio do site do Banco Central do Brasil, bem como dos seguintes documentos: 

Relatório da Parceria Nacional para a Inclusão Financeira (Relatório PNIF 2012-2014) 

e Relatórios de Inclusão Financeira (2010, 2011 e 2015). 
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4.2.3.1 Acesso a Serviços Financeiros 

A primeira vertente da inclusão financeira envolve duas dimensões: o acesso e uso 

de serviços financeiros pela população, principalmente de baixa renda, e pequenos 

negócios. A primeira dimensão (acesso) envolve uma multiplicidade de atores e 

questões. A prestação de serviços financeiros não está restrita somente à atuação de 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, mas envolve, também, outros 

atores e diferentes realidades. Nessa perspectiva, pode-se dizer que o conceito de 

inclusão financeira envolve um amplo espectro de possibilidades e alternativas 

existentes e/ou potenciais, que envolve entidades e realidades de diversas naturezas, 

haja vista que os diversos canais de acesso a serviços financeiros no Brasil 

apresentam significativas diferenças entre si no que diz respeito à quantidade e 

variedade de serviços oferecidos e à natureza do atendimento. 

O presente tópico visa apresentar algumas possibilidades de acesso aos serviços 

financeiros, por meio de canais como instituições financeiras, correspondentes no 

país, instituições de microfinanças, POS, acesso remoto, que contribuem para a 

expansão da inclusão financeira no país. Estes canais de acesso têm recebido 

atenção de iniciativas governamentais, visto que proporcionam melhores condições 

de acesso aos serviços financeiros. Ademais, a capilaridade do sistema financeiro é 

pré-condição para promover a inclusão financeira da população.  

As Instituições financeiras operam como intermediárias dos mercados financeiros, 

oferecendo produtos e serviços a pessoas físicas ou jurídicas, por meio da captação 

de poupanças junto aos agentes econômicos superavitários, ou da concessão de 

crédito aos agentes deficitários. 

As instituições financeiras são a forma tradicional de acesso aos serviços financeiros, 

que podem ser ofertados por meio de dois tipos de unidades de atendimento ao 

público: as agências bancárias e os postos de atendimento. As agências bancárias 

são dependências de instituições financeiras (e demais instituições) autorizadas a 

funcionar pelo BCB, destinadas à prática das atividades para as quais a instituição 

esteja regularmente habilitada. São, em geral, as unidades de atendimento que 

oferecem a maior variedade de serviços daquela instituição. 
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Por sua vez, os postos de atendimento são dependências das instituições financeiras, 

instalados em locais públicos, destinados a prestar serviços aos quais a instituição 

esteja habilitada. Não há necessidade de autorização do BCB para instalação e 

funcionamento dos postos de atendimento, bastando comunicação prévia e 

observação aos limites operacionais regulamentares. 

Os postos de atendimento são compostos por: (1) Posto de Atendimento Bancário 

(PAB): é a dependência de banco múltiplo com carteira comercial, de banco comercial 

e de caixa econômica que se destina a prestar todos os serviços para os quais a 

instituição esteja regulamentarmente habilitada. Pode ser instalado em recinto interno 

tanto de entidade da administração pública quanto de empresa privada; (2) Posto 

Avançado de Atendimento (PAA): é uma modalidade de dependência de banco 

múltiplo com carteira comercial, de banco comercial e de caixa econômica, que pode 

ser instalado somente em praça desassistida de serviços bancários prestados por 

agência ou outro PAA de alguma das instituições habilitadas. Os serviços prestados 

no PAA poderão ser livremente definidos pela instituição, mas deve estar dentre 

aqueles para os quais a instituição estiver regulamentarmente habilitada; (3) Posto de 

Atendimento Bancário Eletrônico (PAE): é a dependência automatizada de banco 

múltiplo com carteira comercial, banco comercial e Caixa Econômica, que se destina 

a prestar serviços como saques, depósitos, pagamentos, saldos e extrato de contas, 

transferências de fundos e fornecimento de talonário de cheques. A instalação do 

PAE, vinculado à rede individual de atendimento eletrônico em qualquer localidade do 

país é facultativo, podendo ser instalado, inclusive, em município em que a instituição 

não mantenha sede ou dependência; (4) Caixas de autoatendimento (ATM – 

Automated Teller Machine): são equipamentos eletromecânicos de autoatendimento 

instalados em agências bancárias, postos de atendimento das instituições financeiras, 

aeroportos, centros comerciais, dentre outros. Um conjunto de ATM forma um PAE. 

Por meio do uso de cartão e senha particular, os ATMs permitem a seus usuários a 

realização de saques, pagamentos, transferências, consultas e outras operações 

bancárias. 

O advento de novas tecnologias possibilita a participação de empresas não 

financeiras na prestação de serviços financeiros. Nesse sentido, os canais de acesso 

ao sistema financeiro não se limitam somente a dependências de instituições 

financeiras, conferindo importante atenção ao desenvolvimento de meios inovadores 
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para o acesso da população aos serviços financeiros. Serviços estes que têm o 

potencial de trazer benefícios (redução de custos e preços, maior conveniência, 

melhoria do serviço, facilitação da inclusão financeira) e mais competição na 

prestação desse serviço (além de permitir maior liberdade de escolha aos 

consumidores, propicia aos mesmos uma maior comparabilidade para selecionar 

produtos e serviços). 

Entre os principais canais inovadores de acesso a serviços financeiros no Brasil 

encontram-se os Correspondentes no País – contratados na forma da Resolução 

CMN no 3.954, de 24 de fevereiro de 2011. O desenvolvimento do modelo atual de 

correspondentes iniciou-se no final da década de 1990 e a garantia de sua 

estabilidade e aprimoramento é parte da agenda permanente do Banco Central do 

Brasil. Todavia, a utilização desse mecanismo teve início na década de 1970 (Circular 

no 220 do BC, de 15 de outubro de 1973), ao permitir que os bancos firmassem 

contratos com empresas prestadoras de serviços para a execução de cobrança de 

títulos e execução, ativa ou passiva, de ordens de pagamento, sob a responsabilidade 

da instituição financeira contratante. Diante do crescimento econômico e do aumento 

na complexidade das transações, a partir de 1979 (Resolução no 562, de 30 de agosto 

de 1979 e Resolução no 2.166, de 30 de junho de 1995), foi facultada a alguns tipos 

de instituições a contratação de sociedades para a prestação de serviços de 

encaminhamento de pedidos de financiamentos, de análises de crédito e de cadastro, 

de cobrança amigável e de gestão das operações de crédito. Contando com um 

cenário de estabilidade monetária, em 1999 (Resolução no 2.640, de 25 de agosto de 

1999) foram incluídos os seguintes serviços no rol de serviços passíveis de serem 

executados por correspondentes: (1) recepção e encaminhamento de propostas de 

abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança; e (2) recebimentos e 

pagamentos relativos a contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança, bem como 

a aplicações e resgates em fundos de investimento. No entanto, esses novos serviços 

poderiam ser executados por correspondentes somente em praças onde não 

existissem agências bancárias, consideradas praças desassistidas de serviços 

financeiros.  

Visando melhorar o acesso e uso de serviços financeiros pela população, em 2000 

(Resolução no 2.707, de 30 de março de 2000) foi permitida a contratação de 

correspondentes para atuar em qualquer praça. Esta regulamentação reconhece 
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haver estratégias distintas para atuação das instituições financeiras em função do 

perfil de cliente a ser atendido, natureza do serviço prestado e complexidade de certas 

operações, assegurando aumento na capilaridade da rede física de atendimento e 

melhores condições de concorrência no mercado. Posteriormente, a regulamentação 

(Resolução no 3.110, de 31 de julho de 2003, alterada pelas Resoluções no 3.156, de 

17 de dezembro de 2003, no 3.654, de 17 de dezembro de 2008, no 3.954, de 24 de 

fevereiro de 2011 e no 3.959, de 31 de março de 2011) permitiu que todas as 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB 

contratem empresas, integrantes ou não do Sistema Financeiro Nacional, para 

desempenhar funções de correspondentes. A regulamentação amplia a gama de 

serviços ofertados, que englobam encaminhamento de propostas de abertura de 

contas, recebimentos e pagamentos em contas de depósitos, recepção e 

encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos, execução de 

serviços de cobrança e recepção e encaminhamento de propostas de emissão de 

cartões de crédito. 

É importante mencionar que os serviços oferecidos por meio dos correspondentes são 

de inteira responsabilidade das instituições financeiras, sendo obrigatória a 

divulgação, junto ao público, da condição de simples prestadora de serviços à 

contratante. 

Como visto anteriormente, os correspondentes bancários são empresas contratadas 

por instituições financeiras para prestar determinada gama de serviços em nome e 

sob responsabilidade da instituição contratante. No Brasil, as farmácias, 

supermercados, correios, casas lotéricas, dentre outros estabelecimentos, atuam 

como correspondentes. Além de exercerem suas atividades, os correspondentes 

prestam diversos serviços financeiros, como recebimentos, pagamentos, 

empréstimos, financiamentos, abertura de conta, concessão de cartão de crédito, 

dentre outros. É importante lembrar que os correspondentes são organizações que já 

exercem algum tipo de atividade, contratadas como prestadoras de serviços por 

instituições financeiras, não podendo ter como atividade principal a de 

correspondente.  

Os Correspondentes no País, além de levarem serviços financeiros a municípios 

desassistidos, oferecem maior conveniência em áreas já atendidas, destacando-se 
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pela quantidade absoluta de pontos de atendimento e por sua capilaridade. Em termos 

de capilaridade, não há, no país, município algum sem ponto de atendimento de 

correspondente22. Os correspondentes estão presentes em todo o território nacional. 

Nesse sentido, a experiência nacional de correspondentes, com alta capilaridade, tem 

destaque significativo no cenário da inclusão financeira nacional, assim como no 

cenário mundial. 

No Brasil, destacam-se dentre as empresas correspondentes doze mil casas lotéricas 

e mais de seis mil postos dos correios, entre milhares de farmácias, pequenos 

mercados, supermercados e lojas (CÓRDOVA, DINIZ, GONZALEZ, 2014). 

Pode-se dizer que o modelo brasileiro de correspondente se consolidou como 

alternativa de ampliação do acesso a serviços financeiros, constituindo-se em 

importante mecanismo de democratização da oferta e do uso desses serviços. Nesse 

sentido, os correspondentes têm contribuído muito para a expansão do atendimento 

à população de baixa renda e, portanto, é parte imprescindível no processo de 

inclusão financeira. O correspondente viabiliza, de forma rentável, o atendimento à 

população desassistida, por representar custos bem menores do que aqueles em que 

se incorre em outras formas de prestação dos serviços financeiros.  

Todavia, mesmo com o amplo acesso e a proximidade dos usuários, é possível que 

esse ponto de atendimento esteja sendo subutilizado pela população, que acaba 

preferindo o atendimento oferecido pelas agências e postos de atendimento, em 

virtude da maior variedade de serviços financeiros ofertados.  

Além das instituições financeiras e correspondentes, as Instituições de Microfinanças 

(IMFs) também são importantes canais de acesso aos serviços financeiros. As IMFs 

são organizações legalmente constituídas para operar com microcrédito 

empreendedor e em microfinanças. De acordo com as suas características e vínculos 

de supervisão legal, as Instituições de Microfinanças podem ser agrupadas em duas 

                                            

 

22 De acordo com o Relatório de Inclusão Financeira (2015), em 2014, em apenas dois municípios, que 
foram constituídos em 2013, não havia a figura dos correspondentes – Pescaria Brava (SC) e Pinto 
Bandeira (RS). 
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categorias, a saber: instituições reguladas e instituições não reguladas23. As 

instituições reguladas são aquelas autorizadas e diretamente supervisionadas pelo 

Banco Central do Brasil como instituições financeiras que compõem o Sistema 

Financeiro Nacional (SFN). Podem ser classificadas em instituições captadoras de 

recursos e demais instituições. No grupo das instituições captadoras de recursos 

encontram-se aquelas que são autorizadas a captar recursos junto ao público em 

geral, como os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais, a 

Caixa Econômica Federal e as cooperativas de crédito. As demais instituições 

reguladas não possuem autorização para captar recursos junto ao público em geral. 

Entram neste grupo as Agências de Fomento, os Bancos de Desenvolvimento, as 

Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte 

(SCMEPP) e as Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeiras). 

Por restrição legal, esse grupo se atém somente à oferta de crédito.   

Por sua vez, as Instituições de Microfinanças não reguladas operam com instituições 

de microcrédito e programas governamentais que não fazem parte do Sistema 

Financeiro Nacional. Suas formas operacionais possuem maiores restrições em 

relação às entidades reguladas. Seguem legislações próprias e estão basicamente 

conformadas em três grupos: Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), Organizações Não Governamentais (ONG) e Programas e Fundos 

Financeiros de Governo. 

As Instituições de Microfinanças são classificadas, ainda, pela forma de atuação, em: 

instituições de primeiro piso e instituições de segundo piso. As instituições de primeiro 

piso (inclusive as não reguladas) atuam de forma direta junto aos micro e pequenos 

empreendimentos, independentemente de sua forma jurídica de organização. Por sua 

vez, as instituições de segundo piso, formadas por entidades reguladas pelo Bacen, 

representam o grupo de entidades que atuam com operações financeiras junto às 

instituições de primeiro piso, podendo também operar diretamente com o público dos 

                                            

 

23 Informações contidas no site do SEBRAE: 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/classificacoes-das-instituicoes-de-

microfinancas,3432ebb38b5f2410VgnVCM100000b272010aRCRD. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/classificacoes-das-instituicoes-de-microfinancas,3432ebb38b5f2410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/classificacoes-das-instituicoes-de-microfinancas,3432ebb38b5f2410VgnVCM100000b272010aRCRD
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micros e pequenos negócios. Possuem maior capacidade de captação de recursos 

junto ao público em geral e/ou de investidores qualificados. 

As primeiras iniciativas no sentido de instituir as Instituições de Microfinanças (IMF) 

no Brasil aconteceram em 1999, com a criação das OSCIPs e das SCMs. 

Posteriormente, as cooperativas de crédito ganharam papel de destaque neste setor. 

Os parágrafos a seguir abordam as OSCIPs, as SCMEPPs (inicialmente SCMs) e as 

Cooperativas de Crédito, que tiveram papel de destaque na agenda de Inclusão 

Financeira. 

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), criadas pela Lei 

no 9.790, de 23 de março de 1999, são organizações sem fins lucrativos, que podem 

firmar termos de parceria com o setor público para implementar atividades e projetos. 

Uma OSCIP é uma qualificação jurídica, sendo atribuída a diferentes tipos de 

entidades privadas que atuam em áreas típicas do setor público com interesse social. 

As OSCIPs podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada. Por se tratar 

de uma qualificação (e não uma forma de organização em si), vários tipos de 

instituições podem solicitar a qualificação como OSCIP. As Organizações não-

governamentais são as entidades que mais se encaixam no perfil para solicitar a 

qualificação de OSCIP. A Lei no 9.790/1999 abriu para as ONGs de microcrédito a 

possibilidade de atuar na qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público e permitiu a ampliação de sua capacidade operativa mediante o acesso a 

recursos públicos, com a utilização do Termo de Parceria. O Termo de Parceria é o 

instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de 

vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades 

de interesse público previstas no Art. 3o da Lei 9.790/1999. 

Pelo fato de não estarem sujeitas à Lei da Usura24, as OSCIPs possuem flexibilidade 

em termos de concessão de financiamentos, o que permite a cobrança de taxas de 

                                            

 

24 Lei da Usura é um termo informal, atribuído à legislação que define como sendo ilegal a cobrança 
exorbitante de juros. O termo foi inicialmente atribuído ao Decreto no 22.626, de 7 de abril de 1933, que 
previa punição para as instituições que estipulassem, em seus contratos, taxa de juros superiores ao 
dobro da taxa legal. 
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juros de mercado, além de poderem remunerar seus dirigentes, diferentemente das 

Organizações não Governamentais (ONGs) de microcrédito. 

Embora sejam entidades não reguladas pelo Banco Central, as OSCIPs de 

microcrédito visam proporcionar segurança para os tomadores, por meio de auditoria 

externa e independente, bem como ao utilizar regras de contabilidade financeira 

bancária e fazer sua gestão por meio de sistemas de informática e de outras 

tecnologias apropriadas às finanças. 

Com vistas a ampliar o número de instituições financeiras para atuar com 

microfinanças, foi regulamentada, em 03 de agosto de 1999, pelo Conselho Monetário 

Nacional (Resolução CMN no 2.627/1999), a Sociedade de Crédito ao 

Microempreendedor (SCM), com o objeto social exclusivo de concessão de 

financiamentos a pessoas físicas, a fim de viabilizar empreendimentos de natureza 

profissional, comercial ou industrial de pequeno porte, bem como a pessoas jurídicas 

classificadas como microempresas nos termos da legislação e regulamentação em 

vigor.  

Por meio da Resolução no 2.627/1999, o Conselho Monetário Nacional normatizou a 

constituição e funcionamento das SCMs como integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional. Como pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, as SCMs 

deveriam ser constituídas na forma de sociedade de responsabilidade limitada (Ltda.) 

ou companhia fechada. As SCMs, inicialmente, deveriam direcionar o crédito 

exclusivamente aos microempreendedores, observando o limite de até R$10.000,00 

por cliente. O crédito concedido pelas SCMs não poderia ser direcionado ao consumo, 

tendo sido vedada, ainda, a participação societária, direta ou indireta, do setor público 

em seu capital. 

Embora instituída e regulamentada pelo CMN desde 1999, em 2001 foi aprovada a lei 

de criação das SCMs (Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001). Em 2008, a 

Resolução no 3.567, de 29 de maio, insere a Empresa de Pequeno Porte no rol de 

empresas atendidas pelas SCMs e altera a denominação para Sociedade de Crédito 

ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte (SCMEPP). O escopo de 

atendimento dessas instituições é ampliado, permitindo que empresas de pequeno 

porte, sem acesso adequado aos serviços de crédito pelo sistema financeiro 
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tradicional, ampliem suas alternativas. O limite das operações, por cliente, passa a ser 

de até 5% de seu Patrimônio Líquido Ajustado (PLA). 

Com o propósito de aprimorar as condições para ampliação da rede de canais de 

provisão de microcrédito à população brasileira, foram criados, em 2001, os Postos 

de Atendimento de Microcrédito (PAMs), que podem ser instalados em qualquer 

localidade do país, por instituições financeiras que realizem essas operações, 

podendo ser fixo ou móvel, permanente ou temporário, admitindo-se a utilização de 

instalações cedidas ou custeadas por terceiros. À época de sua criação, os PAMs 

eram dependência das antigas SCMs. Atualmente, são dependências de SCMEPPs 

e são destinados à realização das operações autorizadas à instituição titular.  

As cooperativas de crédito, assim como as OSCIPs e SCMEPPs, exercem papel de 

destaque no cenário da inclusão financeira. As cooperativas são instituições 

financeiras com características próprias, nas quais os cooperados participam 

diretamente de sua gestão, definindo as diretrizes e as linhas de atuação. 

Diferentemente de outras instituições de microcrédito, as cooperativas de crédito 

podem captar recursos de seus associados em depósitos, fundos e poupança. 

Ademais, em sua maioria, trabalham com a oferta de seguros e outros produtos 

financeiros. 

As cooperativas, em sua maioria, atuam regionalmente, com captação e aplicação de 

seus recursos nos limites da área de atuação, dentro de uma determinada 

comunidade. Ademais, as cooperativas são concebidas com o propósito específico de 

concretizar os interesses de seus associados em termos de melhor prestação de 

serviços financeiros. 

Dadas às restrições regulamentares à liberdade associativa, o cenário do 

cooperativismo financeiro de pequenos negócios era incipiente no início dos anos 

2000. As cooperativas existentes contavam quase que exclusivamente com 

comerciantes de confecções. Diante desse cenário, vários segmentos de micro e 

pequenas empresas não tinham como associar-se a uma cooperativa.  

O marco regulatório do segmento passou por intenso aprimoramento e o cenário do 

cooperativismo começou a mudar entre os anos de 2002 e 2003, com a edição de 

normas do Conselho Monetário Nacional (Resoluções no 3.058/2002 e no 3.106/2003), 
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que visaram ampliar o escopo das condições de adesão a uma cooperativa, 

sobretudo, com a criação de cooperativas de livre admissão, que vieram assegurar a 

possibilidade de qualquer cidadão compor o quadro de cooperados. A Resolução no 

3.058, de 20 de dezembro de 2002, possibilitou a criação de cooperativas de 

pequenos empresários, microempresários e microempreendedores, ampliando a 

participação do microcrédito nas operações realizadas pelas cooperativas.  

Outra medida importante foi a Resolução no 3.106, de 25 de junho de 2003, que 

promoveu a abertura parcial do cooperativismo financeiro e representou um divisor de 

águas no sistema cooperativista brasileiro. Esta resolução permite a constituição de 

cooperativas com livre admissão de associados (respeitados os limites demográficos 

da área de atuação), que ampliou as possibilidades de atuação e, consequentemente, 

o número de cooperados do segmento. Anterior a este período vigorava a Resolução 

no 1.914/1992, que representou, à época, um marco no avanço do cooperativismo de 

crédito, haja vista que o segmento se dividia em cooperativas de crédito rural e de 

empregados, passando a contar com cooperativas de pessoas físicas de determinada 

profissão ou atividade comum. 

Posteriormente, as cooperativas foram regulamentadas na forma da Resolução CMN 

no 3.859, de 27 de maio de 2010, que permitiu a atuação de cooperativas em áreas 

com qualquer população. No início, as possibilidades de funcionamento de tais 

cooperativas eram limitadas àquelas com área de atuação inferior a 300 mil habitantes 

e vinculadas, obrigatoriamente, a uma cooperativa central de crédito. 

A Resolução no 4.434/2015, do Conselho Monetário Nacional, divulgada em 5 de 

agosto de 2015, estabelece novas regras para a constituição e funcionamento de 

cooperativas de crédito. Cumprindo disposições da Lei Complementar no 130/2009, o 

CMN estabeleceu que a assembleia geral dos associados de qualquer cooperativa de 

crédito pode decidir sobre o tipo de associado que a cooperativa pode aceitar em seu 

quadro social. As cooperativas financeiras passaram a ser classificadas como plenas, 

clássicas ou de capital/empréstimo, em função das operações realizadas. No entanto, 

a resolução manteve regras prudenciais para pedidos de extensão de áreas de 

atuação e de operacionalização de produtos do mercado financeiro.  

Além das agências, as Cooperativas de Crédito podem ampliar sua rede de 

atendimento por meio de Postos de Atendimento Cooperativo (PAC), respeitando os 
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limites de sua área de atuação. O PAC é a dependência de cooperativa de crédito 

destinada a prestar os serviços para os quais a instituição esteja regulamentarmente 

habilitada. O atendimento por meio do PAC deve ser executado exclusivamente por 

funcionários da cooperativa. Desde 2005, essas instituições podem, também, instalar 

postos de atendimento eletrônico. 

O POS é outra modalidade de acesso aos serviços financeiros, que vem sendo cada 

vez mais utilizado pela população. O POS é o equipamento eletrônico utilizado por 

estabelecimentos comerciais, para receber pagamentos por meio de cartões de 

crédito, débito e pré-pagos. Os estabelecimentos comerciais utilizam o POS, 

principalmente, para solicitar autorização e registrar operações efetuadas com cartões 

de pagamento. Ademais, podem, também, utilizar o POS para oferecer outros 

serviços, como recarga de celular, aplicações de correspondentes no país, consulta a 

cadastros de restrição ao crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a 

Centralização dos Serviços Bancários S/A (Serasa), dentre outros. 

As redes de POS pertencem aos credenciadores, que são responsáveis pelo 

credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitação dos cartões de 

pagamento. Até o ano de 2010, o Brasil contava com duas principais bandeiras 

credenciadoras (Visa e MasterCard). Em 1o de julho de 2010, o pagamento com cartão 

Visa e MasterCard passou a contar com mais de um credenciador, promovendo certo 

grau de interoperabilidade com a existência de credenciadores multibandeira. Os 

principais credenciadores são Redecard e Cielo (antigo Visanet), que passaram a 

oferecer as bandeiras MasterCard e Visa, além de outras, para os comerciantes. Essa 

nova configuração visou proporcionar a melhoria da distribuição desses terminais. 

No Brasil, os credenciadores também alugam os terminais POS e fornecem os 

serviços de rede necessários para a comunicação com os participantes deste 

instrumento de pagamentos, a saber, a bandeira e o emissor do cartão. 

Assim como o POS, o Acesso Remoto também vem sendo muito utilizado pela 

população. É um canal que possibilita o acesso a serviços bancários por intermédio 

de equipamentos, tais como telefone fixo ou móvel, computadores pessoais, etc. São 

exemplos de acesso remoto: atendimento telefônico (call centers) e por meio da 

Internet e Mobile Banking. 
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Considerando o aumento do número de telefones celulares no país, mesmo entre 

pessoas que não dispõem de acesso a serviços bancários, a telefonia móvel pode se 

tornar um importante instrumento de inclusão financeira. A internet também se 

apresenta como alternativa de baixo custo e de maior flexibilidade na promoção da 

inclusão financeira.  

As principais características dos canais de acesso remoto são a comodidade para o 

cliente e o menor custo para o ofertante do serviço, embora ainda há uma grande 

preocupação com a segurança desses canais, uma vez que o acesso remoto está 

mais sujeito à ocorrência de fraudes. 

Os serviços ofertados por acesso remoto são modelados de acordo com o nicho de 

mercado em que atua a instituição financeira e estão em constante desenvolvimento. 

Atualmente, a maioria dos bancos disponibiliza a oferta de serviços por meio de 

acesso remoto, tais como transferências de crédito, autorizações de débito, 

pagamentos de contas, consulta de saldos e extratos, dentre outros. 

Como visto, do lado da oferta, tem-se uma ampla gama de canais de acesso a 

serviços financeiros. Por motivo de questões normativas e mercadológicas, a 

amplitude de serviços oferecidos pelos diferentes canais de acesso é variável. Pode-

se considerar que, em termos qualitativos, as agências bancárias e as sedes das 

cooperativas possuem o mais abrangente leque de serviços ofertados. Todavia, as 

instituições de microfinanças atuam mais diretamente com o público excluído do 

sistema financeiro tradicional. 

 

4.2.3.2 Uso de Serviços Financeiros 

Ainda segunda dimensão da Inclusão Financeira relacionada a primeira vertente se 

refere ao uso de serviços financeiros (demanda por produtos e serviços financeiros). 

Nesta dimensão destacam-se os seguintes produtos: contas simplificadas, 

instrumentos de pagamento, instrumentos de crédito e instrumentos de poupança e 

seguro. 

As contas especiais de depósito, conhecidas como contas simplificadas, foram 

instituídas para atender à população de baixa renda, podendo ser tanto contas de 
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depósito à vista como contas de poupança. Criadas em 2003, pelas Resoluções no 

3.104, de 25 de junho de 2003, e no 3.113, de 31 de julho de 2003, respectivamente, 

as contas simplificadas caracterizam-se pela maior facilidade de abertura e isenção 

de tarifas. As contas simplificadas foram criadas para estimular a inclusão da 

população de baixa renda no sistema financeiro e possuem abertura facilitada, limites 

na movimentação, não fornecem talão de cheques e têm restrições à cobrança de 

tarifas. 

A abertura das contas simplificadas dispensa algumas exigências de identificação dos 

titulares. No entanto, os limites para movimentação são baixos, para evitar o risco de 

serem usadas indevidamente. De acordo com as Resoluções, as contas não poderiam 

ter saldo superior, a qualquer tempo, a R$1.000,00. No caso de as contas registrarem 

saldo, a qualquer tempo, ou somatório dos depósitos, em determinado mês, superior 

a R$3.000,00, a conta deveria ser bloqueada pela instituição financeira para 

verificação do motivo da ocorrência. Em função dos limites estabelecidos na 

regulamentação das contas simplificadas, era necessário maior controle sobre sua 

movimentação, a partir da análise do perfil e da renda desses depositantes, muitos 

dos quais são beneficiários de programas de transferência de renda e de recursos 

oriundos do microcrédito. 

Uma vez que os limites vinham limitando seu uso e fazendo com que os clientes 

utilizassem as contas de poupança como conta de depósito à vista, a norma sofreu 

diversos ajustes. Os ajustes tiveram por objetivo corrigir essa distorção, preservando 

o objetivo inicial de ampliar o acesso aos serviços bancários pela população de baixa 

renda, em especial os beneficiários de programas sociais e os microempreendedores. 

A alteração mais recente se deu com a edição da Circular no 3.731, de 18 de novembro 

de 2014, por meio da qual o Banco Central elevou para R$3.000,00 o limite máximo 

de saldo mensal permitido para as contas simplificadas. O limite de saldo máximo, 

sob pena de bloqueio da conta, também foi elevado, que passou a ser R$6.000,00. A 

ampliação do limite visou adequá-lo ao aumento da renda média do público-alvo, 

buscando-se evitar o decréscimo na quantidade das contas simplificadas.  

Os Instrumentos de Pagamento também se destacam na agenda de Inclusão 

Financeira brasileira. Os Instrumentos de Pagamento permitem ao portador/usuário 

transferir fundos a outros. Além do dinheiro, existe uma gama de outros instrumentos 
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que podem ser utilizados para pagamentos, tais como cheque, cartões de pagamento 

(crédito e débito), boletos de cobrança, Documentos de Crédito (DOC) e Transferência 

Eletrônica Disponível (TED). 

Cada instrumento de pagamento apresenta características próprias, que o torna mais 

apropriado para certos tipos de pagamento. De maneira geral, a utilização dos 

instrumentos de pagamento está intimamente relacionada aos canais de distribuição 

de cada um deles. Nos pontos de vendas, por exemplo, o cheque, dinheiro e cartões 

são facilmente utilizados como instrumento de pagamento, apesar de que a utilização 

do cheque tem caído muito após a expansão do uso dos cartões. Em compras 

realizadas pela Internet, não se vinculam o pagamento do cheque ou dinheiro, mas 

sim pagamentos realizados por meio de boletos de cobrança e cartões. Por sua vez, 

TED e DOC são mais apropriados para transferências de recursos, podendo ser 

realizados nos locais de atendimento das instituições financeiras ou por meio de 

acesso remoto. 

A utilização de alguns instrumentos de pagamento, a exemplo do dinheiro, boleto de 

cobrança e cartões comerciais, independe de o usuário estar bancarizado. Casos em 

que o indivíduo não possui conta de qualquer modalidade junto a instituições 

financeiras, o mesmo pode se utilizar dos correspondentes no país para realizar o 

pagamento de suas contas. 

A Lei no12.865/13, de 09 de outubro, traz a possibilidade da participação do setor de 

telecomunicações na oferta de serviços de pagamento e, com isso, torna possível ao 

cidadão, principalmente àquele que ainda não tem conta em banco, participar de 

arranjos de pagamento que utilizem terminais de acesso aos serviços de 

telecomunicações de sua propriedade. Dentre outros assuntos, a lei dispõe sobre os 

arranjos de pagamento e as instituições de pagamento integrantes do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB).  

Os arranjos de pagamento são definidos pela lei como um conjunto de regras e 

procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao 

público, aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários 

finais, pagadores e recebedores. A lei viabiliza a criação de um ambiente mais seguro 

para a prestação de serviços de pagamento por instituições não financeiras, 

denominadas instituições de pagamento. Com maior oferta de serviços de pagamento, 
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criam-se condições para facilitar o processo de inclusão financeira, visto que um 

cidadão sem conta corrente e sem acesso aos serviços de pagamento tradicionais, 

ofertados pelos bancos, pode fazer pagamentos e transferências por intermédio de 

outras empresas. 

Os Instrumentos de Crédito apresentam papel de destaque na agenda brasileira, haja 

vista que o acesso ao crédito tem se mostrado como um eficaz instrumento, tanto de 

desenvolvimento econômico quanto de inclusão financeira. Duas modalidades de 

crédito têm destaque especial, em vista da relevância para a inclusão financeira: o 

microcrédito e o crédito rural.  

O crédito demandado pelo público normalmente excluído do sistema financeiro 

tradicional possui características próprias e passou a ser mundialmente denominado 

microcrédito. Apesar de não existir consenso acerca da definição de microcrédito, este 

é entendido como o crédito de pequena quantia, concedido a microempreendedores, 

e que será pago fundamentalmente com o resultado de seus empreendimentos. 

Ademais, o microcrédito utiliza-se de metodologia de contato de proximidade com o 

tomador, com vistas a avaliar sua capacidade de pagamento e acompanhamento do 

empréstimo. 

O microcrédito, tanto no Brasil como no mundo, caracteriza-se pela adoção de 

maneiras inovadoras de conceder crédito (GONZALEZ, et. al., 2010). Dentre as 

inovações, os autores destacam o mecanismo de empréstimos em grupo e o papel do 

agente de crédito. Os empréstimos em grupo visam reduzir o risco associado à falta 

de garantia, uma vez que o público-alvo, de maneira geral, não tem como oferecer 

contrapartidas, sob forma de ativos, pelos empréstimos. Sendo assim, o grupo 

representa uma forma de garantia solidária, apoiada nas diversas formas de vínculo 

(capital social) existentes entre os tomadores. Já o agente de crédito é o responsável 

pelo relacionamento entre a instituição e o tomador, com o qual há um constante 

contato e monitoramento.  

Tendo em vista a escassa disponibilidade de recursos para operações de crédito para 

a população de baixa renda e microempreendedores, a Lei no 10.735, de 11 de 

setembro 2003, dispõe sobre o direcionamento de depósitos à vista captados pelas 

instituições financeiras para operações de crédito destinadas à população de baixa 

renda e a microempreendedores. A Lei no 10.735 é regulamentada pelo Conselho 
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Monetário Nacional, pela Resolução no 3.109/2003, de 24 de julho, que dispõe acerca 

da realização de operações de microfinanças destinadas à população de baixa renda 

e a microempreendedores, estabelecendo condições para os operadores realizarem 

suas operações de microfinanças. A resolução determina que 2% dos depósitos à 

vista dos bancos múltiplos com carteira comercial, dos bancos comerciais e da Caixa 

Econômica Federal (CAIXA) devem, obrigatoriamente, ser aplicados em operações 

para esse público. Como incentivo para o cumprimento da exigibilidade, os valores 

não aplicados na atividade devem ser depositados no Banco Central do Brasil, sem 

qualquer remuneração. A Resolução permite que, para o cumprimento da exigibilidade 

de aplicações sejam considerados os recursos repassados para outras instituições 

financeiras, para aplicação obrigatória nas operações de crédito, bem como os 

créditos oriundos de operações de adiantamentos, empréstimos e financiamentos. 

Para efeito da destinação obrigatória, a Resolução limita a taxa de juros efetiva a 2% 

ao mês (a.m.). O valor do crédito é limitado pela Resolução a R$600,00 (seiscentos 

reais), no caso de pessoas físicas, a R$1.000,00 (mil reais), no caso de 

microempreendedores. O prazo da operação não pode ser inferior a 120 dias. 

Em 2005, o conceito de microcrédito é ampliado, por meio da Lei no 11.110, de 25 de 

abril de 2005, que cria o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 

(PNMPO), no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com o objetivo de incentivar 

a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores populares. A lei define 

microcrédito produtivo orientado como 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.  

Os recursos direcionados ao PNMPO provêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador25 

(FAT), de parcela dos depósitos à vista das instituições financeiras (anteriormente 

mencionada), do orçamento geral da União ou dos Fundos Constitucionais de 

                                            

 

25 O PNMPO com recursos do FAT é regulamentado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (CODEFAT), por meio da Resolução nº 511, de 18 de outubro de 2006. 
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Financiamento (quando forem alocados para operações de microcrédito produtivo 

rural efetuadas com agricultores familiares no âmbito do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF) e de outras fontes alocadas para 

o PNMPO pelas instituições financeiras ou instituições de microcrédito produtivo 

orientado. 

O PNMPO pode ser operacionalizado por cooperativas singulares de crédito, agências 

de fomento, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno 

Porte (SCMEPP) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), 

definidas como instituições de microcrédito produtivo orientado (IMPOs). Ademais, os 

Bancos de Desenvolvimento, as Agências de Fomento, os Bancos Cooperativos e as 

Centrais Cooperativas de Crédito podem atuar na função de intermediadores de 

recursos para as IMPOs. 

De maneira semelhante ao microcrédito, o crédito rural também se apresenta como 

instrumento de inclusão financeira. O crédito rural pode ser observado como 

instrumento de inclusão financeira, principalmente, no âmbito do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), criado pelo governo federal por 

meio do Decreto no 1.946, de 28 de junho de 1996. O Pronaf tem por finalidade 

promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos 

agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, 

a geração de empregos e a melhoria de renda. 

A coordenação do PRONAF compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), por intermédio da Secretaria da Agricultura Familiar. Esta coordenação é 

realizada em parceria com os agentes financeiros, com as entidades oriundas dos 

movimentos sociais e com as empresas de assistência técnica e extensão rural. 

Os recursos relativos ao programa são liberados por meio de agentes financeiros, que 

são instituições financeiras formais, que analisam as propostas de financiamento 

apresentadas pelos agricultores e as deferem (ou indeferem), observando as normas 

e prioridades do programa.  

O Pronaf é formado por várias linhas de crédito, dentre elas o Pronaf A e o Pronaf B, 

que beneficiam essencialmente agricultores familiares assentados por programas de 

reforma agrária e aqueles não contemplados por linhas de créditos referentes a outros 
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programas. Essas duas linhas de crédito são direcionadas para agricultores familiares 

de baixa renda, geralmente sem patrimônio, com insuficiência de terra ou dela fazendo 

uso em condições de posse, arrendamento ou comodato. Desta forma, essas linhas 

de crédito foram criadas para ampliar o número de famílias atendidas com o apoio 

econômico e financeiro, visando pequenos investimentos em atividades produtivas, 

no intuito de que melhorem sua condição de renda, de uma forma não assistencialista. 

É importante levar em consideração a natureza dos beneficiários do Pronaf, cujo perfil 

está associado, em grande medida, à grande parcela dos excluídos do sistema 

financeiro formal. Desta maneira, no país, a inclusão financeira no setor rural ocorre 

basicamente por intermédio do Pronaf, tendo em vista que uma das condições para 

acesso aos recursos desse programa é a abertura de uma conta corrente na 

instituição financeira que repassa a operação, o que permite ampliar o acesso desses 

beneficiários a outros produtos financeiros, além do próprio crédito.  

Além do crédito e dos instrumentos de pagamento, a população de baixa renda tem, 

ainda, necessidade por produtos de poupança e seguro. O acesso a tais produtos 

permite que as camadas sociais menos favorecidas tenham a possibilidade de ampliar 

ou estabilizar sua renda, reduzindo sua vulnerabilidade diante de choques 

econômicos ou perdas de qualquer natureza.  

A poupança é um importante instrumento de inclusão financeira, haja vista que previne 

o cidadão perante a situações inesperadas, possibilita o planejamento para realizar 

desejos e projetos específicos no futuro, bem como pode preparar o indivíduo para a 

aposentadoria. A Resolução no 3.113, de 31 de julho de 2003, admite a abertura de 

contas de depósitos de poupança, mediante a adoção das disposições contidas na 

Resolução no 3.104, de 2003 (que dispõe sobre a abertura de contas especiais de 

depósitos à vista), bem como estabelece normas relativamente à abertura de contas 

de depósitos de poupança. Em 2004, a Resolução no 3.211, de 30 de junho, altera e 

consolida as normas que dispõem sobre a abertura, manutenção e movimentação de 

contas especiais de depósitos à vista e de depósitos de poupança. Outras normativas 

(Resolução no 3.881/2010; Circular no 3.731/2014) foram publicadas, visando o 

aumento dos saldos médios mensais das contas de depósito de poupança. 

As contas especiais de poupança configuram produtos adaptados às necessidades 

da população de baixa renda. Ademais, vêm sendo utilizadas, em grande parte, como 
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meio de movimentação dos recursos recebidos no Programa Bolsa Família. Nessa 

concepção, a conta especial de poupança representa uma porta para o sistema 

bancário, estimulando o hábito de poupar e facilitando, posteriormente, o uso de 

produtos financeiros mais sofisticados, como o crédito. 

Assim como a poupança, o seguro também é de fundamental importância para a 

inclusão financeira da população de baixa renda, visto que as classes menos 

favorecidas estão mais frequentemente expostas a doenças, acidentes, mortes, danos 

e perdas relacionadas aos bens e à propriedade, em função da natureza de suas 

atividades e do ambiente em que vivem. Nesse contexto, o seguro desempenha um 

papel fundamental, incorporando elementos de serviços financeiros e de proteção 

social.  

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é o órgão responsável pelo 

controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, 

capitalização e resseguro. Atendendo às diretrizes governamentais para incentivar a 

criação de produtos e serviços financeiros adaptados à realidade da população de 

baixa renda e dos microempreendedores formais e informais, a SUSEP, desde 2003, 

tem procurado implementar ações que visam incentivar a comercialização de seguros 

simplificados e de baixo custo. 

As primeiras iniciativas resultaram na edição da Circular SUSEP no 267, de 21 de 

setembro de 2004, que estabelece as regras de funcionamento e os critérios para 

operação do seguro de vida em grupo popular. Em 2005, por meio da Circular SUSEP 

no 306, de 17 de novembro de 2005, a SUSEP regulamenta as regras de 

funcionamento e os critérios para operação do seguro popular de automóvel usado. 

Estas e outras normas editadas para o setor de seguros tiveram por objetivo despertar 

o interesse da indústria seguradora para esse novo nicho de mercado. 

Em junho de 2012, por meio das Resolução SUSEP no 262/2012 e no 263/2012, a 

SUSEP regulamentou o segmento de microsseguros, adotando canais de distribuição 

inovadores. Estas Resoluções regulamentaram o microsseguro, estabelecendo o 

marco legal para as operações do mercado ao tratar da criação do corretor de 

microsseguro, do uso de correspondentes para a venda de produto e de valores dos 

capitais segurados.  
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O microsseguro constitui-se em importante e poderosa ferramenta de inclusão 

financeira e social. À medida que os outros instrumentos, como o microcrédito e a 

poupança, auxiliam na produção de riqueza, o microsseguro protege os bens e os 

ganhos obtidos contra eventos adversos, proporcionando sustentabilidade a todo o 

processo. 

Como visto, a agenda de Inclusão Financeira envolve uma ampla gama de políticas 

(ações e programas) de acesso e uso aos produtos e serviços financeiros, conforme 

apresentado nos parágrafos anteriores. Além das ações supracitadas, destacam-se 

os Bancos Comunitários (acesso) e as Moedas Sociais (uso) como ações 

complementares na agenda, visando promover a inclusão financeira no país.  

As moedas sociais e os bancos comunitários, a exemplo de outros países, são 

instrumentos cada vez mais utilizados no Brasil. Vistos como mecanismos 

complementares e alternativos de inclusão financeira, recebem apoio do governo 

federal por meio de políticas públicas de finanças solidárias, incentivadas pela 

Secretaria Nacional de Economia Solidária.  

Os Bancos Comunitários são organizações comunitárias sem fins lucrativos, que 

ofertam serviços financeiros solidários. Tendo por base os princípios da Economia 

Solidária, os Bancos Comunitários possuem natureza associativa e comunitária, 

voltados para a geração de trabalho e renda, na perspectiva de reorganização das 

economias locais. Possuem relações contratuais com instituições bancárias, podendo 

atuar como correspondentes ou como agentes de microcrédito.  

O objetivo dos Bancos Comunitários é promover o desenvolvimento de territórios de 

baixa renda, por meio do fomento à criação de redes locais de produção e consumo. 

Visam apoiar iniciativas da economia popular e solidária, tais como: pequenos 

empreendimentos produtivos, de prestação de serviços, de comercialização, dentre 

outros, no campo das pequenas economias populares. 

Aos Bancos Comunitários é permitida a emissão de Moedas Sociais Locais 

Circulantes (ou, simplesmente, Moedas Sociais), que são moedas alternativas, 

utilizadas por determinadas comunidades (como um clube) para a aquisição de 

produtos e serviços dentro da comunidade na qual a moeda é emitida. As moedas 

sociais possuem características próprias e circulam em pequenas comunidades com 
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o objetivo de aquecer a economia local, fazendo com que a riqueza circule na própria 

comunidade. As moedas socais ampliam o poder de comercialização da comunidade, 

por meio do estímulo ao consumo local, gerando trabalho e renda. 

No Brasil, existem várias experiências com moedas sociais circulantes locais emitidas 

por bancos comunitários. A primeira experiência de Banco Comunitário foi em 

Fortaleza, com a criação do Banco Palmas, em 1998, que criou a primeira moeda 

social do país, a Palmas. Outras experiências surgiram posteriormente, em vários 

Estados, principalmente no Ceará, onde há concentração de Bancos Comunitários e 

moedas sociais.  

 

4.2.3.3 Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) 

A educação financeira auxilia na conscientização do cidadão para a importância do 

planejamento financeiro, a fim de que o mesmo desenvolva relação equilibrada com 

o dinheiro, bem como adote boas decisões sobre finanças e consumo. Ademais, a 

educação financeira pode estimular a poupança, haja vista que a decisão de poupar 

ou de consumir é influenciada por fatores psicológicos e culturais.  

Ao conscientizar os indivíduos quanto aos fatores internos e externos que influenciam 

suas escolhas, a educação financeira pode ajudar a equilibrar as necessidades e os 

desejos de consumo com os objetivos de longo prazo. A educação financeira contribui, 

ainda, para o bem-estar coletivo, pois o melhor desempenho de cada cidadão em sua 

vida financeira, por sua vez, contribui para o bem-estar da coletividade. Esta melhor 

qualificação financeira coletiva resultará em um sistema financeiro mais sólido e 

eficiente, assim como em indivíduos mais preparados para lidar com os momentos de 

instabilidades financeiras. 

Diante da importância da educação financeira para o cidadão, esta tem sido alvo de 

políticas em vários países em desenvolvimento, que criaram suas Estratégias 

Nacionais de Educação Financeira ou avançaram nesta área. O Brasil é um dos 

países do G20 que conta com uma ENEF. 
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De acordo com o plano diretor da ENEF, a mesma é inspirada pelo conceito de 

educação financeira definido pela OCDE, em 2005, adaptado para a realidade 

brasileira, qual seja:  

o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua 
compreensão dos conceitos e dos produtos financeiros, de maneira que, com 
informação, formação e orientação claras, adquiram os valores e as 
competências necessários para se tornarem conscientes das oportunidades 
e dos riscos neles envolvidos e, então, façam escolhas bem informados, 
saibam onde procurar ajuda, adotem outras ações que melhorem o seu bem-
estar, contribuindo, assim, de modo consistente para formação de indivíduos 
e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro (BCB, online). 

 

A ENEF foi instituída pelo Decreto no 7.397, de 22 de dezembro de 2010, com a 

finalidade de promover a educação financeira e previdenciária, contribuir para o 

fortalecimento da cidadania, a eficiência e a solidez do sistema financeiro nacional e 

a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. Sua implementação 

deve sempre ser balizada pelas seguintes diretrizes: atuação permanente e em âmbito 

nacional; gratuidade das ações de educação financeira; prevalência do interesse 

público; atuação por meio de informação, formação e orientação; centralização da 

gestão e descentralização da execução das atividades; formação de parcerias com 

órgãos e entidades públicas e instituições privadas; e avaliação e revisão periódicas 

e permanentes. 

A ENEF consubstancia os esforços do BCB, da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e da 

Superintendência de Seguros Privados (Susep), além de envolver outras entidades 

do governo, da iniciativa privada e da sociedade civil. Desde 2007, o país vem 

atuando, por meio destas instituições para a formulação de uma estratégia para a 

educação financeira e previdenciária no Brasil. 

Com a Estratégia Nacional para a Educação Financeira, a educação financeira passa 

a ser uma política de Estado, de caráter permanente, que envolve instituições públicas 

e privadas, de âmbito federal, estadual e municipal. Assim sendo, as ações da ENEF 

podem ser oferecidas por instituições públicas ou privadas. As ações são 

obrigatoriamente gratuitas, devem ser de interesse público, não podem ter caráter 

comercial, bem como não podem recomendar produtos ou serviços financeiros. O 

conteúdo das ações deve ser imparcial e técnico, sem nenhum tipo de viés. 
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Para definir planos, programas, ações e coordenar a execução da ENEF, foi instituído 

o Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), composto por: quatro órgãos 

reguladores do mercado financeiro – Banco Central (BCB), Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados (Susep) e 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); quatro ministérios 

– Ministério da Educação (MEC), Ministério da Justiça (MJ), Ministério da Previdência 

Social (MPS) e Ministério da Fazenda (MF); quatro representantes da sociedade civil, 

renovados a cada três anos. O CONEF é a instância responsável pela direção, 

supervisão e pelo fomento da ENEF. 

As ações da ENEF são compostas por programas transversais e setoriais, 

coordenados de forma centralizada, mas executados de modo descentralizado. Os 

programas transversais são as ações de educação financeira da ENEF que não são 

de responsabilidade exclusiva de determinado órgão ou entidade. Seus objetivos 

requerem a conjugação de diversos temas como proteção, planejamento financeiro, 

poupança, investimento, crédito e defesa do consumidor. Estes programas podem ser 

patrocinados por qualquer instituição interessada na promoção da educação 

financeira no Brasil. Por sua vez, os programas setoriais são os programas e as ações 

desenvolvidas pelos membros do CONEF e que estão alinhados às diretrizes 

propostas pela ENEF. Esses programas são regidos pelos objetivos e papéis 

desempenhados por cada instituição. 

O CONEF firmou convênio com a Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-

Brasil), que é a organização responsável pela coordenação e execução dos projetos 

desta Estratégia Nacional de Educação Financeira. A AEF-Brasil é uma organização 

sem fins lucrativos, criada em 2011 pela Associação Brasileira das Entidades do 

Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA), BM&FBOVESPA, Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização (CNseg) e Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN) - as quatro representantes da sociedade civil no CONEF neste período 

-, com os objetivos de coordenar e executar as ações transversais da ENEF e 

promover a educação financeira no Brasil por meio do desenvolvimento de tecnologias 

sociais e educacionais, que podem ser reaplicadas por qualquer pessoa ou 

organização interessada, dando, assim, a escala necessária ao tema educação 

financeira. 
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As ações transversais da ENEF, coordenadas e executadas pela AEF-Brasil são: (1) 

Programa Educação Financeira nas Escolas, que propõe levar a educação financeira 

para o ambiente escolar, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da 

cultura de planejamento, prevenção, poupança, investimento e consumo consciente 

nas futuras gerações de brasileiros. Este programa tem duas áreas foco, o Ensino 

Fundamental e Médio. O Programa de Educação Financeira nas Escolas possui um 

projeto pedagógico e um conjunto de livros por níveis de ensino que oferecem, ao 

aluno e ao professor, atividades educativas, que permitem a inserção do tema na vida 

escolar; (2) Programa de Educação Financeira de Adultos, tendo, inicialmente, como 

públicos-alvo prioritários duas populações em situação de vulnerabilidade: mulheres 

beneficiárias do Programa Bolsa Família e aposentados com renda de um a dois 

salários mínimos. Para essas pessoas, estão sendo desenvolvidos e sistematizados 

dois conjuntos de tecnologias sociais de educação financeira. O objetivo, no caso das 

mulheres do Programa Bolsa Família, é contribuir para melhorar a gestão do 

orçamento familiar, de modo a estimular a reflexão sobre o projeto de vida das 

mulheres e o seu planejamento financeiro. No que se refere ao projeto para 

aposentados, ele objetiva a redução e a prevenção do superendividamento desse 

público, de forma a ajudá-los a decidir consciente e autonomamente em relação à 

gestão de seus recursos; e (3) Semana Nacional de Educação Financeira, que é uma 

ação de mobilização da ENEF que objetiva disseminar a educação financeira por todo 

o país, através de ações desenvolvidas pelos membros do Comitê Nacional de 

Educação Financeira e por parceiros convidados.  

Além da agenda oficial da Semana, cria-se uma oportunidade para órgãos públicos, 

iniciativa privada e organizações da sociedade civil de apresentarem iniciativas de 

educação financeira, contribuindo para divulgar o tema em todas as regiões do Brasil. 

Para estarem alinhadas ao que é proposto pela Semana Nacional de Educação 

Financeira, é necessário que as ações desenvolvidas respeitem os princípios da 

ENEF, especialmente a gratuidade. 
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5 MODELO TEÓRICO DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

5.1 TEORIA ATOR-REDE 

 

A Teoria Ator-Rede – TAR -, ou Actor-Network Theory – ANT -, surge originalmente 

com estudos no campo da ciência e tecnologia, tendo como principais autores Bruno 

Latour, Michel Callon e John Law26. Tureta e Alcadipani (2009) aludem que, 

originalmente, esta perspectiva se concretizou como uma alternativa às abordagens 

que privilegiavam somente o papel desempenhado isoladamente pelos humanos (e.g. 

BIJKER, 1995; GRINT; WOOLGAR, 1997; PINCH; BIJKER, 1984; 1987;) ou pelos 

artefatos (WILLIAMS; EDGE, 1996) na compreensão do desenvolvimento e das 

mudanças tecnológicas. Ao longo dos anos, a teoria ganha espaço em outras áreas 

do conhecimento. Fornazin (2015) menciona que as pesquisas baseadas em Teoria Ator-

Rede se multiplicaram por uma série de frentes, entre as quais comunicação (LATOUR, 

2008 [2002]), meio ambiente (LATOUR, 2004 [1999]), política (CALLON, LASCOUMES & 

BARTHE, 2009 [2001]), sociologia econômica (CALLON, 1998) e métodos heterogêneos 

(Law, 2004). 

Fornazin e Joia (2015) mencionam que a Teoria Ator-Rede vem sendo utilizada em 

pesquisas em Sistemas de Informação desde a década de 1990 (CIBORRA & HANSETH, 

1998; WALSHAM, 1997), ganhando maior intensidade a partir do ano 2000. Segundo os 

autores, essas pesquisas abrangem diversos contextos, tais como governo eletrônico 

(HEEKS & STANFORTH, 2007), saúde (BRAA et al., 2004; SHEIKH & BRAA, 2011) e 

gestão baseada em processos (ALBUQUERQUE, 2012; SARKER, SARKER, & 

SIDOROVA, 2006). Na América Latina, e especialmente no Brasil, pesquisas tem se 

                                            

 

26 Latour (2012) menciona que a origem da abordagem é creditada a três documentos: CALLON, M. 
"Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St 
Brieux Bay", in: LAW, J. (org.) Power, Action and Belief. A new Sociology of Knowledge? Keele, 
Sociological Review Monograph, 1986; LATOUR, B. The Pasteurization of France. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1988; e LAW, J. "On the Methods of Long-Distance Control: Vessels, 
Navigation and the Portuguese Route to India", in: LAW, J. (org.) Power, Action and Belief. A new 
Sociology of Knowledge? Keele, Sociological Review Monograph, 1986. 
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baseado na ANT para estudo da inclusão digital (ANDRADE & URQUHART, 2010; TELES 

& JOIA, 2011), geoprocessamento (RAJÃO & VURDUBAKIS, 2013; SILVA, 2007), política 

industrial de informática e inovação (MARQUES, 2004; RAMOS, 2009) e governo 

eletrônico (BARBOSA, 2008; CAVALHEIRO & JOIA, 2014), aludem Fornazin e Joia 

(2015). 

A TAR ganha espaço nos estudos das organizações, após a abertura do campo a 

abordagens processuais, levando o pesquisador a focar não somente no elemento 

“humano” ou “social” das organizações, mas a voltar sua atenção também às 

materialidades que constituem sua realidade (CAVALCANTI; ALCADIPANI, 2013). 

Alcadipani e Tureta (2009) apresentam a TAR como uma alternativa epistemológica 

para a condução de pesquisa organizacional no Brasil. Neste trabalho, os autores 

apresentam os principais elementos dessa abordagem e destacam suas 

possibilidades para a compreensão de organizações no país. Em outro artigo, Tureta 

e Alcadipani (2009) analisam os objetos e elementos não-humanos como agentes 

constituintes do processo organizativo por meio da TAR. À luz da Teoria Ator-Rede, 

Diniz e Santos (2013) estudaram a evolução da utilização da Internet por um grande 

banco brasileiro, visando identificar as associações e movimentações dos diversos 

agentes envolvidos com esta tecnologia na organização.  

A Teoria Ator-Rede vem sendo utilizada, também, nos estudos de políticas públicas, 

haja vista que propicia uma compreensão do processo de políticas públicas como uma 

realização coletiva, que integra diferentes atores (individuais e coletivos, 

governamentais e não-governamentais), que interagem entre si e sofrem influência de 

vários fatores, sejam estruturais ou relacionais. Pinto e Domenico (2014) apresentam 

uma proposta metodológica empregada em um estudo de caso longitudinal, que 

investigou e descreveu o processo de implantação de um centro de serviços 

compartilhados em uma empresa pública, localizada no estado de São Paulo, 

focalizando a cartografia de controvérsias e diversas técnicas a ela relacionadas. 

Andrade (2006) propõe a Teoria Ator-Rede para analisar a formação de políticas 

públicas, pois entende que, ao tratar conjuntamente o processo do organizar em suas 

características estruturais e relacionais, esta abordagem propicia uma maior 

compreensão da gestão como uma realização coletiva que integra diferentes atores. 

A autora busca compreender a formação da política de erradicação do trabalho infantil 
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no Brasil, como a construção de uma rede através da qual diferentes atores – estatais 

e não-estatais – articulavam associações para a sua gestão. 

Fornazin e Joia (2015), por seu turno, analisam a implantação de um sistema de 

informação em saúde (SIS) em um hospital público brasileiro, seguindo os atores 

envolvidos nas controvérsias ocorridas durante a trajetória do projeto. Os autores 

analisam o caso de maneira longitudinal, trazendo uma explicação baseada na ciência 

em ação, na qual o sucesso, em vez de resultar de uma atividade tecnicamente 

planejada, foi continuamente negociado e estabilizado em uma rede heterogênea, a 

qual se formou durante as controvérsias surgidas ao longo dessa implantação. 

Chavez e Riet (2016) utilizam as ferramentas conceituais da Teoria Ator-Rede para 

apresentar algumas das ações que realizam as equipes técnicas na execução da 

política pública de atenção às pessoas em situação de rua. Os autores utilizaram a 

perspectiva das redes sociotécnicas para estudar a dinâmica de ramificação da 

política pública, considerando o envolvimento de atores humanos, não humanos e 

procedimentos técnicos na formação das redes. 

O foco da TAR é compreender como atores-chave interagem para construir redes 

heterogêneas de atores humanos e não-humanos, formando alianças e mobilizando 

recursos, na medida em que se dedicam a transformar uma ideia em realidade. Sendo 

assim, é uma teoria social fundada na contestação da ideia de dicotomia entre 

natureza e sociedade (ciências naturais e ciências humanas) estabelecida pela 

sociologia do social. Latour (2001, apud Tureta a Alcadipani, 2009) argumenta que os 

materialistas e sociólogos cometem um equívoco ao partirem das essências isoladas, 

ou dos sujeitos ou dos objetos, visto que é necessário começar a atribuir o resultado 

das ações a um número maior de agentes ou atuantes do que seria pensado pelos 

materialistas ou sociólogos. Para o autor, a dicotomia entre sujeito e objeto dificulta 

entender os coletivos, uma vez que os híbridos são quase tudo (LATOUR, 1994a, 

apud Tureta e Alcadipani).  

A teoria questiona a separação entre sociedade e natureza, entre ser humano e 

máquina, alegando que as relações sociais do mundo atual estão imersas em uma 

variedade de materiais e, portanto, a separação entre objetos (ciências naturais) e 

fatores sociais (ciências humanas) demonstra ser um grande equívoco (LAW, 1986). 

A separação entre humanos e não-humanos limita consideravelmente a maneira de 



148 

analisar e compreender as redes de relações que se estabelecem para a constituição 

de práticas sociais, já que estas não podem ser entendidas apenas como 

consequência das ações de apenas um desses elementos (TURETA E ALCADIPANI, 

2009). Neste ponto, a TAR aplica o princípio de simetria, segundo o qual os atores 

(humanos e não-humanos) têm as mesmas possibilidades de produzir interferência e 

mediação, ou seja, não são hierarquizáveis. Por meio do princípio da simetria, a TAR 

permite tratamento analítico indistinto aos humanos e não-humanos, conferindo aos 

não-humanos a capacidade de agir e interferir no curso dos acontecimentos. 

Neste sentido, a TAR procura redefinir a noção de social, vista pelos cientistas sociais 

como algo homogêneo. Latour (2012) menciona que, ainda que a maioria dos 

cientistas sociais prefira chamar “social” uma coisa homogênea, é perfeitamente lícito 

designar com o mesmo vocábulo uma série de associações entre elementos 

heterogêneos. O social, para a TAR, é um caminho de associações entre elementos 

heterogêneos, um tipo de conexão entre coisas que não são em si sociais (um 

movimento muito peculiar de re-associação e remontagem). Ou seja, o social não é 

algo homogêneo, estabilizado (um tipo de material ou domínio que pode ser utilizado 

para oferecer uma “explicação social” para um fenômeno).  

A Teoria Ator-Rede não representa uma simples reflexão sobre o social, mas, sim, 

sobre associações que propiciam conexões e relações com elementos não-sociais 

(LATOUR, 2003, apud TURETA E ALCADIPANI, 2009). Ao transmitir a ideia de rede 

como alianças, fluxos e mediações, a TAR não reduz uma rede de atores a um ator 

homogêneo, mas visualiza uma rede composta de elementos heterogêneos 

conectados – sejam eles humanos ou não-humanos, argumentando que na ausência 

dos não-humanos, as interações ficariam limitadas em termos do que os humanos 

poderiam fazer com suas habilidades. 

A noção de rede heterogênea é o ponto central da TAR. A rede de atores, como 

argumenta Law (1992, apud Tureta e Alcadipani, 2009), é um processo no qual 

porções e peças do social, do técnico, do conceitual e do textual são postos juntos e, 

então, convertidos em um conjunto de materialidades heterogêneas. De acordo com 

esta abordagem, os atores tomam a sua forma e adquirem seus atributos como 

consequência de suas relações com os outros. E, ao entrarem em uma dada relação, 

os elementos (humanos e não-humanos), reunidos, podem auxiliar no 
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desenvolvimento das ações. Qualquer entidade possui o potencial de agir e a ação é 

o resultado de um processo contínuo de translação, conexões e negociações. As 

ações, neste caso, são o resultado da associação entre humanos e não-humanos. 

Assim, uma vez que humanos e não-humanos estão inseridos dentro de redes 

heterogêneas, ambos os elementos devem ser levados em consideração em uma 

determinada ação. 

Law (1986b, 1994 apud CAVALCANTI; ALCADIPANI, 2013) apresenta alguns 

princípios metodológicos da TAR, a saber: (1) o princípio de simetria; (2) o não 

reducionismo; (3) a visão processual, contingente e precária do objeto analisado; e (4) 

a reflexividade. A base do princípio da simetria está na afirmação de que tudo merece 

uma explicação. Segundo essa lógica, deve-se questionar por que há uma distinção 

entre atores humanos e não-humanos (já que não se pode assumir nenhuma 

diferença essencial contida na natureza das coisas). O segundo princípio 

metodológico é o não reducionismo, que imprime uma crítica à prática padrão da 

sociologia moderna de explicar uma grande diversidade de fenômenos. Adotar tal 

princípio acarreta um compromisso de partir para o campo sem conceitos prontos ou 

reduções a priori. O terceiro princípio diz respeito à visão processual, contingente e 

precária do objeto analisado. Por este princípio, nada pode ser encarado como 

necessariamente estável, e sua própria consistência é um produto da rede de relações 

que o formam. A reflexividade é outro princípio metodológico apontado pelo autor, que 

afirma que a reflexividade pode ser vista como uma extensão do princípio de simetria, 

e diz respeito ao fato de que o pesquisador não pode considerar-se diferente daquilo 

que está sendo estudado. Ou seja, ele não ocupa um lugar privilegiado na análise e 

também é considerado parte da rede de atores. O pesquisador, no caso, é mais um 

dos porta-vozes que fala por muitos, coletando e mediando argumentos. Quando o 

pesquisador se permite escolher os caminhos privilegiados para seguir os atores e o 

faz conscientemente, produz-se assim uma cartografia que diz respeito a uma 

situação específica, a um momento específico, segundo determinado pesquisador 

(CASTRO, 2008, p. 61, apud NOBRE; PEDRO, 2013). 

Callon (1986), por sua vez, também aborda alguns aspectos metodológicos da TAR, 

dentre os quais estão: (1) o agnosticismo do observador: todas as entidades humanas 

ou não-humanas e explicações racionais ou “místicas” devem ser levadas em 

consideração na análise, sem que nenhum ponto de vista seja privilegiado e nenhuma 
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interpretação censurada; (2) a simetria generalizada: o observador não deve alterar 

os registros quando se move dos aspectos técnicos para os aspectos sociais dos 

problemas estudados, ou seja, as explicações precisam ser utilizadas da mesma 

forma para todos os elementos que compõem a rede; e (3) a livre associação: o 

observador precisa abandonar todas as distinções, a priori, entre eventos naturais e 

sociais, pois não há uma fronteira definitiva que os separe claramente. As distinções 

são consideradas como resultados do processo de análise e não seu ponto de partida. 

Os aspectos metodológicos apresentados por Law (1986) e Callon (1986) se 

corroboram e se complementam. Todavia, faz-se mister destacar o princípio da 

simetria, que é um dos pontos centrais da TAR. Este princípio possibilita analisar os 

elementos não-humanos a partir do mesmo plano analítico com que se trata os 

humanos, dado que ambos são partes da mesma rede que compõe os fenômenos e, 

assim, são capazes de moldar o contexto em que estão ou são inseridos. Por este 

princípio, é possível dizer que os elementos não-humanos se fazem presentes e dão 

forma às decisões e atividades no cotidiano das políticas públicas. Estes dão forma e 

delineiam o processo de formação da agenda, em maior ou menor intensidade, 

dependendo da centralidade do objeto para o seu desenvolvimento. Ademais, a 

entrada de novos elementos pode provocar mudanças no processo, bem como pode 

demandar a inserção de novos elementos.  

A TAR é uma abordagem que permite seguir os atores, mapeando as ligações da 

rede. Permite delinear as relações que se estabelecem entre os diversos actantes e 

os nós que compõem a rede. Ao seguir os atores, busca-se entender suas inovações 

frequentemente bizarras, a fim de descobrir o que a existência coletiva se tornou em 

suas mãos, que métodos elaboraram para sua adequação, quais definições 

esclareceriam melhor as novas associações que eles se viram forçados a fazer 

(LATOUR, 2012). De acordo com Callon (1986), o observador precisa seguir os atores 

para identificar a maneira como eles definem e associam os diferentes elementos, por 

meio dos quais os mesmos constroem e explicam o mundo. Ademais, é necessário 

delimitar quais atividades compõem um evento ou fenômeno de interesse e traçar a 

cadeia de ação dos humanos e não-humanos que circulam e conectam as redes 

responsáveis por manter ou transformar o fenômeno social de interesse (SCHATZKI, 

2003 apud TURETA; ALCADIPANI, 2009).  
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Ao criticar as dicotomias que a sociologia tradicional estabelece entre o social e o 

natural, a TAR percebe a realidade como efeito de redes heterogêneas, visto que os 

atores são levados a fazer coisas por intermédio de outras agências sobre as quais 

não exercem nenhum controle e que parecem absolutamente óbvias, costumeiras. 

Sendo assim, a TAR olha com cuidado os tipos de agregados reunidos em uma rede 

e os modos como eles se conectam uns com os outros. Ademais, a realidade não é 

vista como algo tido como certo. Nessa perspectiva, nada é fixo e irreversível, pois as 

entidades somente existem enquanto tais nas relações (interações) que estabelecem 

com outras.  

A Teoria Ator-Rede sustenta ser possível rastrear relações mais sólidas e descobrir 

padrões mais reveladores quando se encontra um meio de registrar os vínculos entre 

quadros de referência instáveis e mutáveis, em vez de tentar estabilizar um deles 

(LATOUR, 2012). É possível rastrear as conexões sociais, por meio da translação, 

que representa uma das principais ferramentas epistemológicas da TAR para analisar 

o estabelecimento de redes de atores heterogêneas. A TAR possibilita um 

entendimento de como são formadas as estratégias nas redes, de como são definidas 

as preferências dos atores e potencializados seus projetos e, ainda, de como se dá o 

acesso a diferentes recursos de poder na articulação de alianças. Envolve a descrição 

das múltiplas translações produzidas pelos atores, ressaltando-se suas articulações, 

que podem assumir tanto um caráter de sinergia ou cooperação, como de competição. 

A abordagem da TAR não entende o social como vínculos sociais, mas, sim, como 

associações. Nesse sentido, o social é o nome de um movimento, um deslocamento, 

uma transformação, uma translação, um registro (LATOUR, 2012). O social, entendido 

como uma rede heterogênea de humanos e não-humanos, é uma noção importante 

para se compreender a translação. Para apreender o social, que é um movimento 

durante um processo de agregação, uma série de associações entre elementos 

heterogêneos, um tipo de conexão entre coisas que não são, em si mesmas, sociais 

(idem, ibidem), o pesquisador deve seguir os traços que vai disseminando 

(experimentalmente) quando uma nova associação se constitui. O pesquisador deve 

identificar as articulações e os articuladores que tratam de conexões e circulação (id., 

ibid.). 
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Nesse sentido, a translação é um processo de construção coletiva de um fato. Na 

visão de Callon (1986), a translação é expressar na linguagem de alguém o que os 

outros dizem e querem, por que eles atuam da maneira que o fazem e como eles se 

associam com os outros. Callon (1986) apresenta o processo de translação em quatro 

momentos, quais sejam: (1) problematização; (2) atração de interesses; (3) 

recrutamento; e (4) mobilização. No momento de problematização (problematization) 

busca-se identificar um conjunto de atores e definir suas identidades, de modo a 

estabelecer um ponto de passagem obrigatório na rede de relações que os mesmos 

estão construindo. É o momento da translação durante o qual um ator focal define um 

problema de tal forma que os outros atores reconhecem este problema como sendo 

deles também e esboça uma proposta para resolvê-lo. Este ator focal procura, ainda, 

definir as identidades, os objetivos e as necessidades dos outros atores de forma a 

alinhá-los com os seus próprios objetivos e necessidades, isto é, o ator focal define 

um Ponto de Passagem Obrigatório (PPO, ou Obligatory Passage Point – OPP) pelo 

qual todos têm de passar para satisfazer seus interesses. O OPP une os atores dentro 

da história, e seus objetivos depois podem ser concluídos separadamente, sejam eles 

quais forem. Callon (1986) chama a atenção para a possibilidade de “betrayals”, ou 

seja, traições por parte dos atores no curso dos acontecimentos, que podem ser 

imprevistos e que demonstram que as translações podem falhar. 

O segundo momento, interessement (persuasão, atração de interesses, estar entre), 

envolve a busca de um sistema de alianças entre o ator focal e os demais atores da 

rede. É o momento em que o ator focal procura convencer os atores definidos no 

momento anterior a aceitar a sua visão do problema. Para isso ele utiliza vários 

artifícios (negociações, articulações) para manter a participação dos demais atores e 

então construir uma aliança. Os atores nem sempre participam diretamente das 

negociações, podendo participar por meio de seus porta-vozes ou representantes 

(sindicatos, por exemplo). Entretanto, não existe garantia de que os atores irão agir 

conforme os acordos firmados pelos seus representantes, ocorrendo a traição. 

O terceiro momento, enrolment (recrutamento, alistamento) envolve colocar em ação 

os papéis definidos aos outros atores durante a fase de problematização. Para o 

sucesso da translação, é preciso ter a cooperação de outros atores e intermediários 

que devem desempenhar os papéis a eles atribuídos. O recrutamento só ocorre se a 

persuasão for bem-sucedida. Neste momento os papéis são definidos e aceitos pelos 
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atores. Entretanto, como o recrutamento não é necessariamente definitivo, também é 

possível ocorrer traição de um aliado (ator alistado). 

Por fim, o quarto momento é a mobilização, mobilization, na qual esses representantes 

se esforçam para convencer os outros membros da sua capacidade de se eleger e 

desempenhar os papéis a seu favor. A mobilização ocorre quando o alistamento for 

bem sucedido. A mobilização transforma os atores em entidades representativas do 

interesse coletivo e leva à designação de porta-vozes. Estes representantes 

mobilizam os atores tornando as suas proposições aceitas e indiscutíveis.  

A translação é o momento em que tudo acontece antes de se formar a caixa-preta, 

fazendo a análise do processo de ordenação até chegar ao ponto em que não há mais 

contestações (LATOUR, 2012). Neste momento está fechada a caixa-preta (todos os 

atores contribuem para a formação da caixa-preta). Para o autor, uma rede 

estabilizada se torna uma caixa preta, isto é, ninguém questiona o que tem dentro. 

A TAR apresenta uma abordagem descritiva, cuja principal característica, segundo 

Latour (2012), é que se deve avançar lentamente em sua descrição. Para o autor, 

uma descrição não é algo simples, pois descrever é estar atento ao estado concreto 

de coisas. E acrescenta que encontrar a única forma adequada de descrever uma 

situação dada é sempre incrivelmente difícil. Neste processo de descrição não se 

compreende apenas o que os atores fazem, mas também como e por que eles fazem. 

Assume-se, assim, uma prática interpretativa com vistas a desvelar os “comos” e os 

“porquês” da realidade social, para decifrar os significados que os atores atribuem 

para as suas ações. 

A TAR é, ainda, uma abordagem ontologicamente relativista e empiricamente realista 

(LATOUR, 2012). É ontologicamente relativista, ao considerar que o mundo pode ser 

organizado de muitas formas diferentes. Sendo assim, não se deve assumir, a priori, 

uma estrutura/modelo de análise que defina o que/quais são as entidades ou 

elementos a serem observados no campo. Ademais, também não se deve assumir a 

existência como dada, mas sim como algo que é construído por meio de práticas e 

relações. Latour (2012) menciona que, quando as situações mudam rapidamente, as 

inovações se proliferam e as entidades se multiplicam. Como resultado, tem-se um 

quadro absolutista gerando dados que se complicam irremediavelmente. É, então, 

segundo o autor, que a solução relativista se impõe para poder se deslocar entre 



154 

quadros de referência e readquirir certo grau de comensurabilidade entre traços 

oriundos de esquemas que se movem em diferentes velocidades e acelerações. 

É empiricamente realista ao partilhar a ideia de que a presença do social precisa ser 

demonstrada recorrentemente. Nessa concepção, o pesquisador deve aprender com 

os atores não apenas o que eles fazem, mas como e por que fazem determinadas 

coisas, dando maior ênfase aos processos, em detrimento de uma visão estática e 

objetiva da realidade. A realidade é, na verdade, moldada pelas práticas por meio das 

quais as pessoas interagem. 

A TAR prega que a realidade não possui um status estável e definitivo, uma vez que 

é composta por redes de materiais heterogêneas que estão reunidas, passíveis de 

mudanças em sua composição. Sendo assim, uma cadeia de associações pode ser 

mais estável do que outras, sendo possível, por meio da TAR, entender como algumas 

associações permanecem estáveis ou assumem uma posição dominante, enquanto 

outras falham ou não são bem sucedidas.  

 

 

5.2 APLICAÇÃO DA TEORIA ATOR-REDE NA FORMAÇÃO DA AGENDA 

 

O processo de formação da agenda, segundo Cobb e Elder (1971), envolve a 

participação de diferentes atores. Ou seja, a formação da agenda (como ela é definida, 

quais temas são considerados) está relacionada com a atuação dos atores (quem 

participa, como participa). Os modelos de análise da formação da agenda 

apresentados por Kingdon (1995) e Baumgartner e Jones (1993) também abordam a 

participação dos atores no processo de formação da agenda, que sofre influência de 

determinados fatores. Os dois modelos destinam atenção à dinâmica das ideias no 

processo político. O modelo de Kingdon (1995) considera a arena política (politics) 

como elemento que exerce influência sobre a agenda governamental. Por sua vez, o 

modelo de Baumgartner e Jones (1993) leva em consideração que o contexto 

institucional exerce influência sobre a definição de problemas e soluções. Nessa 

perspectiva, o processo de formação da agenda é considerado como uma etapa pré-
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decisória no ciclo de política pública, que envolve a identificação do problema, a 

entrada do tema na agenda e a seleção de alternativas. Ademais, a formação da 

agenda é vista como um processo que envolve diferentes atores, que tem suas 

decisões influenciadas por diversos fatores, sejam de cunho político, institucional, 

estrutural, dentre outros. 

Nesse sentido, a Teoria Ator-Rede pode ser utilizada como lente teórica para analisar 

o processo de formação da agenda, haja vista que a mesma pode ser compreendida 

por meio de um processo contínuo de associações. Associações entre diferentes 

atores, de forma que não há o predomínio de um único ator, mas de uma rede, 

transpondo a tese de que os governos são protagonistas absolutos e centrais na 

resolução dos problemas públicos. Associações que envolvem diferentes 

mediadores27, entendidos pela TAR como seres/agenciamentos/entidades que não 

são nem puros humanos, nem puros não-humanos, denominados de actantes. Sendo 

assim, a abordagem da Teoria Ator-Rede é útil para entender a trajetória de formação 

da agenda, ao enfatizar o caráter inter-relacionado e heterogêneo de seus actantes, 

sejam sociais ou naturais. 

Segundo a TAR, não há um ator cuja atuação é responsável pela construção de um 

fenômeno, mas uma rede heterogênea de actantes (humanos e não-humanos) mais 

ou menos conectados ou articulados. Para esta abordagem é importante não priorizar 

nenhum ator de antemão, mas acompanhar passo a passo a constituição da rede, 

atentando-se aos efeitos produzidos pelas ações de cada um dos atores. A ideia é 

não privilegiar agência ou estrutura (humanos ou não-humanos), mas iniciar a análise 

sem noções pré-estabelecidas no processo de estudo. Todavia, a literatura sobre o 

processo de formação da agenda de uma política pública, apresenta papel de 

destaque aos atores (denominados de humanos pela Teoria Ator-Rede), visto que são 

estes que identificam um problema e tomam as decisões para a ascensão de um tema 

na agenda. No entanto, suas decisões são influenciadas por diversos fatores, que, à 

                                            

 

27 Latour (2012) enfatiza a diferença entre intermediários e mediadores. Para o autor, um intermediário 
é aquilo que transporta significado ou força sem transformá-los. Por sua vez, os mediadores 
transformam, traduzem, distorcem ou modificam o significado ou os elementos que supostamente 
veiculam. Sendo assim, os mediadores não podem ser contados como apenas um; eles podem valer 
por um, por nenhum, por vários ou uma infinidade. 
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luz da Teoria Ator-Rede, podem ser denominados de não humanos. A Figura 03 

apresenta o processo de formação da agenda, no qual os atores (humanos) e os 

elementos que influenciam na atuação dos atores (não humanos) são denominados 

de actantes. 

     Figura 03: Processo de formação da agenda 

 

 

 

   Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

Os atores (humanos) são centrais no processo de ascensão de um tema na agenda 

(identificação do problema e entrada do tema na agenda) e na tomada de decisão 

(seleção de alternativas). Além de se articularem em defesa de suas ideias e 

interesses, os atores recebem influência de vários fatores (não humanos) que moldam 

sua atuação no processo de formação da agenda. 

Pela abordagem da TAR é possível seguir os atores, mapeando as ligações da rede, 

permitindo delinear as relações que se estabelecem entre os diversos actantes e os 

nós que compõem a rede. Ao seguir os atores, busca-se entender suas inovações 

frequentemente bizarras, a fim de descobrir o que a existência coletiva se tornou em 

suas mãos, que métodos elaboraram para sua adequação, quais definições 

esclareceriam melhor as novas associações que eles se viram forçados a fazer 

Actante 01

Actante 02

Actante 04

Actante 03Actante 05

Actante N

Identificação do 
Problema

Entrada do Tema
na Agenda

Seleção de
Alternativas



157 

(LATOUR, 2012). Por meio da TAR é possível seguir os atores que atuam no processo 

de formação da agenda e prestar atenção em seu entrelaçamento com os elementos 

que influem em sua atuação, haja vista que os elementos não-humanos também agem 

e, portanto, podem influenciar, encorajar, dificultar, autorizar ou bloquear o processo 

de formação da agenda de uma política pública.  

Para analisar a atuação dos atores no processo de formação da agenda deve-se 

tomar as interações como objeto de estudo, que ocorrem pelas mediações entre os 

mesmos. As interações são as conexões capazes de produzir mudança, na medida 

em que os distintos atores presentes na rede se articulam e se afetam mutuamente. 

Partindo da abordagem da TAR, é possível não apenas descrever os vínculos e 

alianças geradas, mas, sobretudo, a análise dos efeitos produzidos por estes vínculos. 

É possível entender as negociações, os deslocamentos e transformações 

ocasionadas pelas ações dos diversos atores.  

Nessa perspectiva, tem-se que o processo de formação da agenda é um processo 

dinâmico, no qual os atores se articulam de forma a transportar sentidos e significados 

participando como intermediários ou mediadores. Esta dinâmica no processo de 

formação da agenda pode ser analisada por meio da translação, apresentada por 

Callon (1986), processo pelo qual diferentes atores partilham um objetivo em comum 

e constroem uma rede de relações a fim de que tal objetivo seja alcançado. A 

translação pode ser entendida como a mobilização de atores em torno de um objetivo 

comum, chamado Ponto de Passagem Obrigatória (PPO), o qual estabelece a ligação 

na rede de atores (Callon, 1986). O processo de translação é composto por quatro 

momentos (problematização, atração de interesses, recrutamento e mobilização), 

conforme mostra a Figura 04. 
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Figura 04: Momentos da Translação 

     

   

Fonte: elaborada com base em Callon (1986). 

Os quatro momentos permitem identificar a identidade dos atores e suas interações 

na construção de uma rede de relações para a formação da agenda. No decorrer 

destes quatro momentos, a identidade dos atores, a possibilidade de interações e as 

margens de manobra são negociadas e delimitadas (CALLON, 1986), sendo possível 

identificar como os atores se articularam para alcançar um resultado comum dentro 

da rede. A tradução ocorre quando os atores passam por esses quatro momentos e 

alteram suas preferências para um PPO, fechando a caixa preta.  
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e, portanto, no qual o pesquisador não pôde controlar ou manipular variáveis. Uma 
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vez que a formação da agenda de Inclusão Financeira ocorreu de forma incremental, 

a pesquisa aborda este processo de evolução ao longo dos anos, mas o foco de 

análise se refere ao período de 2009 a 2015, período em que a agenda foi denominada 

de Inclusão Financeira. 

Para o alcance dos objetivos da pesquisa realizaram-se dois procedimentos 

principais, implementados de forma concomitante e/ou complementar, por meio de 

levantamento de dados primários e secundários. Realizadas por meio de dados 

secundários, as Seções 02 e 03 apresentam as bases teóricas e conceituais da 

pesquisa. A Seção 02 aborda a revisão teórica acerca do processo de política pública, 

bem como de formação da agenda, visando compreender o entorno do recorte da 

pesquisa – a atuação dos atores no processo de formação da agenda. A Seção 03 

aborda os aspectos teóricos da inclusão financeira, objetivando conceituar a 

inclusão/exclusão financeira, bem como apresentar a importância da inclusão 

financeira no cenário mundial e nacional. A seção 04, elaborada principalmente por 

meio de dados secundários, auxiliou na compreensão da agenda internacional e 

nacional de Inclusão Financeira. Para esta seção, o levantamento de dados 

secundários foi viabilizado por meio de leis, decretos, regulamentações, relatórios, 

atas dos Fóruns de Inclusão Financeira, dentre outros, bem como de sites das 

instituições que estão diretamente relacionadas com o tema, tanto em nível nacional 

quanto internacional.  

Com o objetivo de reforçar os argumentos identificados nos materiais secundários, 

utilizou-se de levantamento de dados primários, realizado por meio de entrevistas 

semiestruturadas, que forneceram subsídios para a análise do processo de formação 

da agenda de Inclusão Financeira no Brasil, apresentada na Seção 06. Foram 

realizadas entrevistas em profundidade com atores-chave, que participaram do 

processo de formação da agenda de Inclusão Financeira brasileira. Para a seleção 

dos entrevistados adotou-se a técnica snowball (bola de neve), que consiste na 

seleção de uma amostra não probabilística, na qual os primeiros participantes indicam 

os demais até que se atinja o objetivo proposto. A primeira seleção de entrevistados 

incluiu atores do governo, do mercado, bem como fomentadores e estudiosos, que 

participaram da elaboração do livro “Perspectivas e desafios para Inclusão Financeira 

no Brasil: visão de diferentes atores”, publicado pelo Banco Central do Brasil, em 

2009. Todavia, não foi possível realizar entrevista com todos os atores da primeira 
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seleção. Inicialmente, tentou-se contato com quinze atores desta primeira seleção, 

mas apenas oito concederam entrevista.  

Uma segunda seleção de entrevistados incluiu os atores mencionados pelos 

integrantes da primeira seleção. As entrevistas da primeira e segunda seleção foram 

realizadas concomitantemente, de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. 

Conforme dita a técnica snowball, o processo de busca de novos entrevistados se 

encerra quando ocorre a saturação. Dessa forma, quando ocorreu a saturação dos 

nomes indicados e das informações coletadas, ou seja, quando os nomes e os 

discursos começaram a se repetir, encerrou-se o agendamento das entrevistas. Assim 

como na primeira seleção, não foi possível entrevistar todos os atores da segunda 

seleção. Dos dezoito atores que compunham a segunda seleção, onze foram 

entrevistados. Infelizmente, por indisponibilidade em suas agendas ou outros motivos 

alheios, não foi possível entrevistar todos os atores contatados. Foram realizados 

contatos, sem êxito, por mais de uma vez, com quatro atores do governo, seis atores 

do mercado, dois estudiosos e dois atores internacionais, totalizando quatorze 

entrevistas não concedidas. 

As entrevistas foram realizadas por telefone e Skype, entre os meses de outubro a 

dezembro de 2016 e seguiram um roteiro pré-estabelecido de questões. O roteiro 

inicial contou com 22 questões (Apêndice A), elaboradas de acordo com as bases 

teóricas e conceituais sobre o processo de formação da agenda. No decorrer das 

entrevistas, o roteiro foi alterado (Apêndices B e C), haja vista que as informações de 

determinadas questões estavam sendo saturadas. Ademais, o roteiro passou a contar 

com questões específicas, visando focar o relacionamento entre os atores, bem como 

a atuação de cada ator institucional na agenda em estudo. As entrevistas foram 

gravadas (com o consentimento dos entrevistados) e posteriormente transcritas, com 

o auxílio do Google Docs.  

A pesquisadora utilizou-se de códigos para a identificação dos entrevistados, visando 

preservar a identidade dos mesmos, conforme mostra o Quadro 08. O Código de cada 

entrevistado é composto por duas letras, seguidas de dois algarismos. As letras 

representam a categoria do ator, na qual o entrevistado pertence (AG – Atores do 

Governo; AM – Atores do Mercado; FE – Fomentadores e Estudiosos) e os algarismos 

indicam a ordem da entrevista, dentro de cada categoria. 
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Quadro 08: Relação dos entrevistados 

Data da entrevista Entrevistado Instituição 

04/10/16 AG-01 BCB 

11/10/16 AG-02 BCB 

19/10/16 AM-01 Ancosol 

19/10/16 FE-01 IETS 

21/10/16 AG-03 BCB 

25/10/16 AG-04 MTE – PNMPO 

28/10/16 AG-05 BNDES 

03/11/16 AG-06 MF 

10/11/16 AG-07 MDA 

10/11/16 AM-02 OCB 

14/11/16 AG-08 MF / Casa Civil 

14/11/16 AG-09 MEC 

18/11/16 AG-10 BCB 

24/11/16 AM-03 ABCRED 

29/11/16 AG-11 SENAES 

29/11/16 FE-02 SEBRAE 

30/11/16 FE-03 IPEA 

01/12/16 AG-12 BCB – DENOR 

27/12/16 AG-13 MTE 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo, que visa o tratamento 

dos conteúdos veiculados por meio de documentos escritos, como também por meio 

de outras formas de expressão, como falas, imagens, mapas, símbolos. A pesquisa 

contou com a utilização do Software Atlas TI para realizar a codificação das categorias 

de análise e auxiliar na sistematização dos dados. As categorias e subcategorias de 

análise do conteúdo das entrevistas, apresentadas no Quadro 09, foram definidas a 

partir do modelo teórico da pesquisa, levando em consideração a revisão de literatura 

realizada. 
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Quadro 09: Categorias de Análise 

Categorias Subcategorias 

Atores 

Atores do Governo 
Atores do Mercado 
Fomentadores e Estudiosos 
Atores Internacionais 

Interação entre os atores 
Cooperação 
Competição 

Translação 

Problematização 
Atração de Interesses 
Recrutamento 
Mobilização 

Processo de Formação 
da Agenda 

Histórico 
Desafios 
Fator decisivo 
Limitações 
Conflitos 

Influências da Agenda 

Contexto Institucional 
Contexto Internacional 
Conjuntura Econômica 
Conjuntura Política 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

Haja vista que a abordagem da TAR não assume estruturas ou categorias prévias, a 

pesquisadora foi a campo sem delimitar as categorias de análise. Dessa forma, o 

processo de codificação das categorias e subcategorias de análise teve início após a 

realização de uma leitura prévia do conteúdo das transcrições das entrevistas. Uma 

vez criadas as categorias no software, procedeu-se a extração dos dados, 

sistematizados por categoria, para a análise dos mesmos. A análise dos dados, 

conforme apresentado na seção seis, não seguiu a estrutura das categorias. 

A pesquisa utilizou diferentes fontes de dados, a partir de diferentes perspectivas 

temporais, espaciais, bem como de informantes, permitindo uma triangulação dos 

dados secundários e das entrevistas realizadas. Feito isto, a pesquisa buscou uma 

reconstrução histórica das discussões em torno do tema de inclusão financeira, com 

foco na articulação dos atores, bem como em sua interação com os elementos que 

influenciaram em suas decisões. 
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6 ANÁLISE DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA AGENDA DE INCLUSÃO 

FINANCEIRA NO BRASIL 

 

A presente seção possibilita uma compreensão sobre o processo de formação da 

agenda de Inclusão Financeira, com foco para a atuação dos atores neste processo. 

O processo de formação da agenda é considerado pela presente pesquisa como uma 

etapa pré-decisória no ciclo de política pública, que envolve a identificação do 

problema, a entrada do tema na agenda e a seleção de alternativas. Nesse processo, 

os atores são centrais, os quais têm suas decisões influenciadas por diversos fatores 

que os cercam (Figura 05).  

Figura 05: Processo de formação da agenda de Inclusão Financeira 

 

 

      

    Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

Considerou-se que a decisão sobre uma política é tomada não apenas pela 

identificação de um problema, mas influenciada por uma série de fatores que 

merecem ser levados em consideração quando o assunto é formação da agenda. Os 
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atores (humanos) são centrais no processo de ascensão de um tema na agenda 

(identificação do problema e entrada do tema na agenda) e na tomada de decisão 

(seleção de alternativas). Além de se articularem em defesa de suas ideias e 

interesses, os atores recebem influência de vários fatores (não humanos) que moldam 

sua atuação no processo de formação da agenda. 

A seção apresenta, primeiramente, os atores que participaram desta agenda, bem 

como os elementos que exerceram, direta ou indiretamente, algum tipo de influência 

neste processo. Posteriormente, apresenta-se a atuação dos atores, por meio dos 

quatro momentos de translação da agenda. Por fim, são apresentados os conflitos 

percebidos na formação da agenda de Inclusão Financeira. 

A seção foi elaborada com base nos dados coletados por meio das entrevistas, bem 

como em documentos, tais como: Anais do I Fórum de Inclusão Financeira do Banco 

Central, Projeto de Inclusão Financeira, Relatórios de Inclusão Financeira (RIF 2010, 

RIF 2011 e RIF 2015). Ademais, informações complementares puderam ser obtidas 

nos sites das instituições pesquisadas (atores institucionais). 

Como pôde ser visto na seção 04, a formação da agenda de Inclusão Financeira no 

Brasil decorre de um processo incremental. “Não foi uma coisa estanque, as coisas 

foram acontecendo, as tendências foram acontecendo e justificando o seu caminho” 

(AG-03). Sendo assim, de acordo com a fala da entrevistada, não é possível dizer que 

o ano de 2009 é marcado pela formação da agenda ou pela criação de uma Política 

de Inclusão Financeira. FE-02 corrobora a fala de AG-03. 

Houve uma evolução de conceitos, nós começamos a trabalhar desde 1998, 
com a Comunidade Solidária de Ruth Cardoso, que no início apoiava 
iniciativas de fortalecimento institucional, capacitação do sistema de 
informação, e aí evoluiu para microcrédito, depois microfinanças, visto que a 
gente precisava agregar outros produtos, porque entendia que o microcrédito 
não era suficiente, então era preciso agregar outros produtos como 
poupança, ampliou com a própria figura do microempreendedor individual; a 
inclusão financeira com pessoal do cooperativismo de crédito que é uma 
parte integrante muito forte. (FE-02) 

A agenda foi sendo construída ao longo dos anos, de maneira incremental, 

principalmente com a realização dos fóruns, que inicialmente abordavam o 

microcrédito e microfinanças, mas que, posteriormente, em 2009, passou a ser 

denominado de Fórum de Inclusão Financeira. Assim, o tema Inclusão Financeira foi 

ganhando destaque em virtude dos debates ocorridos nos fóruns, bem como pelas 
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ações e programas implementados ao longo dos anos, que são resultado da 

articulação entre os atores que atuaram nesta agenda.  

O tópico a seguir apresenta os atores que participaram deste processo incremental 

de constituição da agenda de Inclusão Financeira. 

 

 

6.1 OS ATORES DA AGENDA 

 

O processo de política pública é influenciado por uma ampla gama de atores. A 

literatura sobre política pública aponta que os atores podem ser individuais ou 

coletivos (organizacionais ou institucionais, grupos de interesse, dentre outros), 

governamentais ou não governamentais, ou ainda como políticos, burocratas ou da 

sociedade civil. Os atores podem atuar em nível nacional ou internacional. Por sua 

vez, a literatura sobre formação da agenda caracteriza os atores como 

governamentais e não governamentais, podendo estes ser visíveis ou não visíveis. 

A formação da agenda de inclusão financeira contou com uma ampla gama de atores 

que, em um primeiro momento, atuaram em discussões que possibilitaram a 

realização de um diagnóstico sobre o setor. Este diagnóstico serviu de subsídio para 

que os atores se empenhassem para, e num segundo momento, buscar soluções para 

expandir a inclusão financeira da população, por meio de uma estruturação do marco 

regulatório, bem como pela implementação de programas e ações de inclusão 

financeira. 

Os atores que atuaram na agenda de Inclusão Financeira foram identificados, 

principalmente, por meio de publicações sobre o tema, disponibilizadas no site do 

Banco Central. Corroborando as publicações, as entrevistas também possibilitaram a 

identificação dos atores, permitindo identificar os que tiveram atuação mais visível no 

processo de formação da agenda em estudo. 

Os atores foram categorizados em Atores do Governo, Atores do Mercado, 

Fomentadores e Estudiosos e Atores Internacionais, conforme mostra o Quadro 10. 
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As três primeiras categorias são utilizadas por Feltrim et. al. (2009) para agrupar os 

autores que contribuíram com capítulos da obra organizada por estes autores. 

Quadro 10: Atores na formação da agenda de Inclusão Financeira 

Atores do 
Governo 

Banco Central do Brasil (BCB); 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Departamento de Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça 
(MJ) 

Ministério da Educação e Cultura (MEC); 

Ministério da Fazenda (MF) 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

Ministério Público Federal (MPF) 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) 

Atores do 
Mercado 

Associação Brasileira dos Dirigentes de Entidades Gestoras e Operadoras 
de Microcrédito (ABCRED); 

Associação Brasileira de Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e 
à Empresa de Pequeno Porte (ABSCM); 

Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito da Economia Familiar 
e Solidária (Ancosol); 

Associação Brasileira de Bancos (ABBC); 

Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento 
(ABDE); 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban); 

Organização das Cooperativas do Brasil (OCB); 

Operadores: Oscips, bancos (BNB, Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Santander, Itaú-Unibanco), Cooperativas de Crédito (Cresol, 
Sicred, Sicoob), Sociedades de Crédito e ONGs. 

Fomentadores e 
Estudiosos 

SEBRAE 

Institutos de Pesquisa (IETS, FGV, IPEA);  

Organismos Internacionais (IFC, CGAP, BID, CAF, OCDE, AFI); 

MIX – Microfinance Information eXchange 

Professores e Pesquisadores 

Atores 
Internacionais 

Alliance for Financial Inclusion (AFI) 

Banco Mundial 

Grupo dos 20 (G20) 

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

Corporação Andina de Fomento (CAF) 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

Finance Education 

International Finance Corporation (IFC) 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 

 

O quadro mostra que os atores que participaram da formação da agenda de Inclusão 

Financeira divergem um pouco dos atores identificados nos estudos de Kingdon 
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(1995) e Baumgartner e Jones (1993). O presidente da república não exerceu, 

ativamente, papel de relevância na formação da agenda em tela. Indiretamente, os 

presidentes (Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff) 

tiveram atuação ao nomear ministros que atuaram mais diretamente com a agenda 

em tela (um dos recursos institucionais do presidente é o poder de nomear pessoas 

para cargos-chave no processo decisório), bem como, ao incluir o tema em seus 

planos de governo.  

O Poder Legislativo é a autoridade legal na produção de leis. Ainda que não seja 

visível no Quadro 10, o Poder Legislativo teve uma atuação na formação da agenda, 

ao discutir e aprovar as leis relacionadas às políticas de Inclusão Financeira.  

Dentre os atores de governo (atores organizacionais), os servidores dos órgãos 

governamentais (burocratas) foram os atores que tiveram maior influência na 

formação da agenda em questão, haja vista que atuaram diretamente nos fóruns de 

discussão, bem como na proposição de alternativas para as políticas referentes à 

inclusão financeira. Os servidores contam com o recurso da estabilidade no serviço 

público, permitindo o desenvolvimento de conhecimento especializado, bem como de 

padrões de relacionamento que estabelecem com grupos de poder. 

Os representantes de instituições privadas e entidades representativas 

(caracterizados pela literatura como grupos de interesse), também exerceram papel 

de relevância no processo de formação da agenda. 

Os fomentadores e estudiosos (que podem ser caracterizados como Comunidades 

Epistêmicas, segundo Haas (1992), ou Think Thanks, segundo a literatura de política 

pública) também tiveram participação na agenda em tela, principalmente na etapa de 

elaboração do diagnóstico do setor.  

A agenda de Inclusão Financeira foi diretamente influenciada, também, por atores 

internacionais, que têm a expansão da inclusão financeira como prioridade ou 

relevância em suas agendas. Alguns organismos internacionais atuaram, também, 

como fomentadores da agenda em estudo. 

É importante destacar que alguns atores individuais (principalmente servidores 

governamentais) podem ser caracterizados como empreendedores de políticas 
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públicas, haja vista que foram responsáveis pelas articulações políticas, bem como 

desempenharam papel fundamental na amarração de problemas com soluções. 

Ainda que os atores tenham participado ativamente das discussões sobre o tema de 

Inclusão Financeira nos eventos realizados pelo Banco Central, foi possível perceber 

que alguns atores atuaram de forma mais visível que outros na formação da agenda 

de Inclusão Financeira (Figura 06), haja vista que foram mais citados pelos 

entrevistados, bem como visualizados nos documentos analisados. Utilizou-se, como 

critério de maior (ou menor) destaque, o número de vezes em que o ator foi citado 

pelos entrevistados e visualizado nos documentos utilizados na análise documental. 

Sendo assim, quanto maior o número de vezes em que um ator foi citado, maior é o 

seu destaque na agenda. 

Figura 06: Atores na formação da agenda de Inclusão Financeira 

 

Fonte: elaborada pela autora, no Software Atlas TI, 2017. 
 

Independentemente de ser mais, ou menos, visível, cada ator desempenha um papel 

importante no processo de formação da agenda de Inclusão Financeira. “Todos os 

atores envolvidos tiveram papéis de protagonismo na formação da agenda de Inclusão 

Financeira; cada um em seu campo de atuação e com sua expertise nos diferentes 

públicos” (AM-02). Os tópicos a seguir permitem conhecer alguns dos atores que 

participaram do processo de formação da agenda de Inclusão Financeira, bem como 

sua atuação nesta agenda. Em virtude da dificuldade em identificar e caracterizar 

todos os atores envolvidos na formação da agenda em análise, foram apresentados 

apenas os órgãos e instituições mais citados pelos entrevistados. 
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6.1.1 Banco Central do Brasil (BCB) 

 

O Banco Central do Brasil é um ator significativo, que atua como coordenador da 

agenda de Inclusão Financeira no Brasil. Sua missão é assegurar a estabilidade do 

poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Com relação 

ao sistema financeiro sólido e eficiente, apreende-se que o BCB enseja que o sistema 

financeiro seja o mais acessível à população, inclusive a de baixa renda. Ou seja, um 

sistema financeiro inclusivo. 

Nesse sentido, desde a década de 1990, o BCB vem trabalhando com atores públicos 

e privados na articulação de conhecimentos e esforços para aumentar a inclusão 

financeira da população brasileira. A atuação do Banco Central na agenda de Inclusão 

Financeira se inicia com sua participação no Programa Comunidade Solidária, que foi 

o primeiro arranjo institucional da agenda.  

A Comunidade solidária é um grande arranjo institucional onde reuniam-se 
pessoas que decidiram no país, como empresários, banqueiros, governo, 
dentre outros, para encontrar um caminho que fosse o mais sustentável para 
o desenvolvimento das comunidades locais, que era o foco da Comunidade 
Solidária (AG-02).  

A partir de 1997, com as Rodadas de Interlocução Política, diversas medidas foram 

sendo implementadas pelo Programa Comunidade Solidária, com intensa 

participação do Banco Central do Brasil. “O Conselho da Comunidade Solidária 

realizava Rodadas de Interlocução Políticas; neste contexto o Banco Central foi 

inserido, em 1997, em uma dessas rodadas, em um grupo de discussão” (AG-01). 

Além do Banco Central, reuniram-se, na Quinta Rodada de Interlocução Política sobre 

Alternativas de Ocupação e Renda, ministros de estado, secretários-executivos, 

presidentes e diretores de empresas estatais e representantes de órgãos/instituições 

governamentais e não-governamentais que atuavam direta ou indiretamente com o 

microcrédito no Brasil.  

A atuação do BCB foi gradativamente ganhando força. O Banco Central inicia, então, 

um processo de avaliação e estudos visando o aumento da oferta de serviços 

financeiros para populações de baixa renda, considerado elemento de fundamental 

importância para o combate à desigualdade social do País. “O BCB enviou servidores 

para fora do país, começou a fazer estudos e a partir de 2002 começou a fazer eventos 



170 

para divulgar esses trabalhos, essas ações de microcrédito” (AG-01). “Em 2002 o 

Banco Central passou a chamar outros autores para conversar, dentre eles: entidades 

reguladas e entidades não reguladas (entidades da economia real)” (AG-10). O 

entrevistado menciona que desde 2002 o BCB está com essa agenda, que foi 

crescendo (inicialmente ela começou com uma agenda de microcrédito, para atender 

a microempreendedores formais e informais; depois avançou para agenda de 

microfinanças, com três pilares que era o próprio microcrédito, os correspondentes 

bancários e as cooperativas de crédito; e em 2009 a agenda passou a ser denominada 

de Inclusão Financeira, que é muito mais do que microfinanças).  

Ao longo dos anos essa agenda vai se fortalecendo. “Mas isso não quer dizer que foi 

fácil; quer dizer que as pessoas acreditavam nisso” (AG-03). Inicialmente, não havia 

uma equipe dedicada à agenda de Inclusão Financeira. Esta realidade se estendeu 

até o final de 2009, período em que os fóruns sobre microcrédito e microfinanças eram 

organizados pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf). 

Em 2010 é criada uma área dentro do Departamento de Regulação do Sistema 

Financeiro (Denor), com uma equipe voltada para assuntos de responsabilidade social 

e inclusão financeira. A equipe era constituída por servidores de vários 

departamentos, que era responsável pela realização dos fóruns, bem como 

participavam das discussões e da elaboração dos Relatórios de Inclusão Financeira. 

Entretanto, esta equipe não se dedicava exclusivamente à agenda de Inclusão 

Financeira, pois além de exercer as atividades normais nas respectivas áreas que os 

servidores eram alocados dentro do Banco Central, cuidava, ainda, dos assuntos 

inerentes à Inclusão Financeira. 

Em 2012 foi criada uma diretoria no Banco Central voltada para questões de 

Relacionamento Institucional e Cidadania. Dentre as atribuições desta diretoria, 

destaca-se a proposição de estratégias e coordenação de atividades relacionadas ao 

atendimento ao cidadão; à comunicação do Banco Central, inclusive o relacionamento 

com os meios de comunicação; à educação financeira; à inclusão financeira da 

população; e à avaliação de impacto das normas e ações do Banco Central, sob a 

perspectiva do cidadão. “Essa diretoria tem sido um grande interlocutor com os 

demais atores” (AG-10). 
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Atualmente, “o Banco Central conta com uma equipe de avaliação de impacto da 

inclusão financeira, que coordena as ações desta agenda, que desenvolvem 

atividades de articulação, pesquisa, diagnósticos e avaliação” (AG-03). Os esforços 

do BCB com relação à Inclusão Financeira tiveram foco tanto no aprimoramento 

normativo para a provisão de produtos e serviços financeiros quanto na divulgação da 

temática junto à sociedade e ao sistema financeiro. 

“Ao desempenhar um papel de supervisor e regulador do sistema financeiro, o Banco 

Central tem que criar um sistema que possa atender ao anseio de toda a população” 

(AG-10). Em vista disso, complementa o entrevistado, o Banco Central tem se 

preocupado muito com seus clientes, e o principal cliente do Banco Central é o 

Cidadão.  

Por muito tempo percebia-se que, para o Banco Central, o seu cliente 
principal eram as instituições financeiras, mas eu sempre entendi que não, 
que o cliente principal é o cidadão. As instituições financeiras são o veículo 
por meio dos quais o Banco Central chega até a população. O Banco Central 
regulamenta os instrumentos que a população pode utilizar, os produtos do 
sistema financeiro. Quer seja instituição financeira, quer seja banco ou 
corretora, o BCB atua provendo uma regulamentação voltada para atender 
as necessidades da população. No entanto, quem está diretamente atuando 
com a população são as instituições financeiras e microfinanceiras, a quem o 
BCB regula. (AG-10) 

Sendo um ator que interage internamente com regulação, na visão de AG-10, o Banco 

Central deve exercer esse papel de ator relevante. Ademais, institucionalmente, o 

BCB tem um núcleo (uma área) que está focado nesta agenda de Inclusão Financeira, 

complementa o entrevistado. 

A agenda de Inclusão Financeira do Banco Central não se limita apenas ao território 

brasileiro. 

O BCB tem agenda de trabalho com o G20, com a Parceria Global, com a 
OCDE, seja na rede internacional de educação financeira, seja de proteção 
ao consumidor, com a Aliança para Inclusão Financeira, na qual o Brasil é 
líder junto com Austrália. O Brasil participa na agenda internacional, seja em 
organismos vinculados à questão de Banco Central ou não. A Basileia28 se 
preocupa com o tema no argumento de que a Inclusão Financeira tem uma 
relação muito estreita com a estabilidade econômica e com a integridade do 

                                            

 

28 Os Acordos de Basiléia são um conjunto de acordos bancários firmados entre vários Bancos Centrais 
de todo o mundo. Apresentam uma série de recomendações e regulamentações para o setor bancário. 



172 

mercado; os fóruns internacionais praticamente todos trabalham com esse 
assunto atualmente. (AG-03) 

A atuação do BCB por meio destas frentes apresentou avanços expressivos na 

inclusão financeira da população. Muitos desses avanços resultam da relação estreita 

entre o Banco Central do Brasil e os diversos atores, públicos e privados, engajados 

em ações voltadas à adequada inclusão financeira da população, os quais são 

apresentados a seguir. 

 

6.1.2 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

 

A atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

com a agenda de inclusão financeira, inicia-se em 1998, com sua participação em 

reuniões e eventos do Conselho da Comunidade Solidária, arranjo coordenado por 

Ruth Cardoso. “Além da capacitação, avaliação e divulgação e fortalecimento 

institucional, o Sebrae participou, junto com o Banco Central e outros interlocutores, 

no Comitê do Marco Legal no âmbito do Conselho da Comunidade Solidária” (FE-02). 

Este comitê teve por objetivo selecionar medidas prioritárias que contribuíssem para 

o aperfeiçoamento do marco legal do microcrédito, com base nas propostas sugeridas 

pelos interlocutores na Quinta Rodada de Interlocução Política do Conselho da 

Comunidade Solidária, realizada em agosto de 1997. 

Partindo do pressuposto da necessidade de democratizar o acesso ao crédito e aos 

serviços financeiros, o Sebrae tem sido, ao longo dos anos, um parceiro do BCB na 

formação da agenda evolutiva de Inclusão Financeira no Brasil.  

A parceria se inicia, ainda de maneira informal, após a criação de um Grupo 
de Trabalho de Política de Crédito para Micro e Pequenas Empresas, perante 
a necessidade do Sebrae em construir propostas que visassem melhorar o 
acesso das micro e pequenas empresas (MPEs) ao crédito, bem como para 
potencializar a implementação do microcrédito no país. Em 2002, o Sebrae 
de Pernambuco apoiou a organização do I Seminário Banco Central sobre 
Microcrédito, realizado em Recife. Neste mesmo ano, com a criação das 
cooperativas de crédito de empreendedores, o Sebrae passou a apoiar o 
Banco Central na consolidação de projetos de criação ou transformação de 
cooperativas financeiras. A partir de 2003, o Sebrae Nacional passou a 
apoiar/coorganizar os Seminários de Microfinanças e, posteriormente, os 
fóruns de Inclusão Financeira e Cidadania Financeira. (FE-02) 
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Com base na convergência de propósitos entre as instituições, a parceria se formaliza 

em 26 de maio de 2004, com a assinatura do Convênio no 143/2004, assinado pelos 

presidentes do Sebrae e do BCB. O termo de cooperação teve por objetivo o 

intercâmbio de informações, a realização de estudos, pesquisas e ações para a 

orientação empresarial junto às MPEs, bem como o desenvolvimento de ações para 

aperfeiçoar as microfinanças e o cooperativismo de crédito, visando a inclusão 

financeira dos pequenos negócios. 

Todavia, mesmo antes da formalização da parceria, com certa frequência ocorriam 

interlocuções entre as duas instituições, “para o desenho, regulamentação, promoção 

e divulgação de estratégias de inclusão financeira, principalmente políticas para o 

desenvolvimento do microcrédito e do cooperativismo de crédito” (FE-02). Os 

primeiros resultados da parceria, segundo o entrevistado, foi a consolidação dos 

fóruns anuais (primeiramente com foco no microcrédito e posteriormente em 

microfinanças e inclusão financeira; e a partir de 2015 com o tema cidadania 

financeira), que conferiram maior visibilidade ao tema. Outro resultado da parceria foi 

com relação aos meios eletrônicos de pagamento, com a quebra na exclusividade 

entre as bandeiras e credenciadoras de cartão de crédito e regulamentação da 

indústria de cartões de pagamentos, complementa o entrevistado. 

 

6.1.3 Ministério do Trabalho e Emprego 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) foi criado em 26 de novembro de 1930, no 

governo de Getulio Vargas. É um órgão da administração federal direta, que tem como 

área de competência os seguintes assuntos: política e diretrizes para a geração de 

emprego e renda e de apoio ao trabalhador; política e diretrizes para a modernização 

das relações do trabalho; fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, bem 

como aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas; política salarial; 

formação e desenvolvimento profissional; segurança e saúde no trabalho; política de 

imigração; e cooperativismo e associativismo urbanos. 

Assim sendo, dentre seus objetivos estão o de criar políticas básicas para a geração 

de emprego e renda, contribuir com os avanços das relações de trabalho, bem como 
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fiscalizar (combatendo o trabalho escravo, infantil e a informalidade, por exemplo) e 

aplicar medidas àqueles que não cumprirem as regras específicas da legislação. 

Cabe, ainda, contribuir para o desenvolvimento do trabalhador, auxiliá-lo nas questões 

relativas ao trabalho e assegurar a saúde e segurança no trabalho. 

Em 2005 é criado, no âmbito do MTE, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado (PNMPO), destinado a microempreendedores populares, formais e 

informais, com intuito de gerar trabalho e renda. Além da disponibilização de recursos 

para o segmento, o PNMPO tem a função de fomentar o microcrédito, por meio, 

principalmente, da promoção de seminários anuais, onde são feitas palestras, 

oficinas, fomentando discussão sobre o microcrédito no país.  

Outra forma de fomentar o setor é a publicação de chamadas públicas de parcerias, 

por meio de editais dos Projetos de Desenvolvimento Institucional (PDI), nos quais 

são elencadas várias áreas (treinamento, recursos humanos, planos diretores de 

informática, etc.). As instituições podem enviar projetos a fim de receber recursos 

através de convênios ou termos de parcerias. 

O MTE é o coordenador do PNMPO, atuando diretamente com as organizações de 

microcrédito.  

A gente discute a inclusão financeira dentro da lógica das organizações de 
microcrédito que atende aos microempreendedores; nosso foco é mais 
restrito às organizações de microcrédito e como prepará-las no sentido de 
fortalecê-las; então a gente lança editais de capacitação (AG-04). 

A agenda de microcrédito do MTE não se restringe apenas a ações nacionais, como 

afirma uma das entrevistadas.  

O Ministério tem parceria em torno da construção de algumas agendas com 
o BID e o Banco Mundial; o ministério está na construção de agenda de 
avaliação e tem uma demanda para tentar construir um modelo de integração 
do microcrédito com o seguro-desemprego. Em alguns países, existem 
experiências de utilização de recursos do seguro desemprego para o 
empreendedorismo, e o MTE está tentando construir uma agenda nesse 
sentido. O Ministério apresentou uma demanda para o BID e isso entrou num 
projeto para o ano de 2017. Além do BID e do Banco Mundial, o MTE tem 
agenda com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que tem sempre 
alguma questão vinculada à política do microcrédito, de orientação ao 
microcrédito, de capacitação. (AG-13) 

Por meio da Medida Provisória no 696, de 02 de outubro de 2015 (convertida na Lei 

no 13.266, de 05 de abril de 2016), o MTE se uniu ao Ministério da Previdência, 

passando a ser denominado de Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS). 
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Os ministérios se fundiram a partir da reestruturação administrativa realizada pela 

presidente Dilma Rousseff, em outubro de 2015, com o objetivo de melhorar a gestão 

pública.  

A partir da reestruturação do MTE foi criada em sua estrutura organizacional uma 

coordenação para o microcrédito. “Essa coordenação foi pensada justamente para 

trabalhar as questões de microcrédito para investimentos produtivos em pequenos 

negócios, cidadania financeira” (AG-13). A entrevistada menciona que, quando o MTE 

assumiu o PNMPO, o ministério não tinha uma estrutura operacional, mas, com esta 

nova coordenação, já estão pensando na reestruturação do programa, em desenhar 

melhor a política, com vistas a criar uma política continuada para o setor. 

 

6.1.4 Secretaria Nacional de Economia Solidária 

 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) foi criada no âmbito do 

Ministério do Trabalho e Emprego (pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003 e 

instituída pelo Decreto no 4.764, de 24 de junho de 2003), com o propósito de implantar 

políticas de inclusão social com geração de trabalho e renda. Assim, o objetivo da 

SENAES é viabilizar e coordenar atividades de apoio à Economia Solidária em todo o 

território nacional, visando à geração de trabalho e renda, à inclusão social e à 

promoção do desenvolvimento justo e solidário. 

A SENAES é fruto da proposição da sociedade civil. Após a eleição do Presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, em 2002, os movimentos sociais organizados em torno da 

Economia Solidária propuseram a criação da SENAES e indicaram o nome do 

economista e professor Paul Singer para secretário. Paul Singer atuou como 

secretário da SENAES durante treze anos (de 2003 a 2016), e deixou o cargo após a 

troca de governo, em 2016, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. 

O professor e economista Paul Singer exerceu um papel de relevante importância 

enquanto esteve à frente da SENAES.  

No campo internacional o principal difusor dessa discussão foi Paul Singer, 
que tinha uma agenda internacional intensa; ele tinha uma relação muito 
próxima com o pessoal do Banco Bangladesh; ele tanto mandava subsídios 
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como trazia subsídios de lá. Paul Singer teve contato também com a França, 
que tinha o Ministério da Economia Solidária, com a Espanha tinha também 
acordos internacionais, uma participação efetiva com o pessoal da Itália, do 
Canadá que era Aliança Internacional Cooperativa. O mundo inteiro olhava 
para o Brasil como referência em Economia Solidária; a legislação de vários 
países foi escrita à luz do que tinha na época no Brasil. O que se tinha no 
Brasil era muito forte; Paul Singer era reconhecido internacionalmente. (AG-
11) 

Devido à crise política que se instaurou no Brasil, Paul Singer deixou a SENAES em 

2016. “Com a saída do professor não temos mais aquele nome reconhecido 

internacionalmente como tinha antes” (AG-11). 

 

6.1.5 Organização das Cooperativas Brasileiras 

 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) é uma entidade da sociedade civil, 

sem fins lucrativos e com neutralidade política e religiosa, que congrega todas as 

cooperativas brasileiras, integrando todos os ramos de atividade. É o órgão máximo 

de representação das cooperativas no Brasil. Criada em 02 de dezembro de 1969, 

durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, a entidade veio substituir a 

Associação Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) e a União Nacional de 

Cooperativas (Unasco). A unificação foi uma decisão das próprias cooperativas. 

A OCB é responsável pela promoção, fomento e defesa do Sistema Cooperativista, 

em todas as instâncias políticas e institucionais, bem como é responsável pela 

preservação e o aprimoramento do Sistema, pelo incentivo e pela orientação das 

sociedades cooperativas. 

O Conselho Especializado de Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras 

(CECO) é a entidade de representação responsável por defender os interesses das 

Cooperativas de Crédito perante os órgãos oficiais como Banco Central do Brasil, 

Presidência da República, Câmara dos Deputados e Senado. O CECO é coordenado 

pela OCB e integrado por representantes dos sistemas cooperativos brasileiros, a 

exemplo do SICOOB, SICREDI, UNICRED e outros. “Do ponto de vista formal, a 

interlocução entre o ambiente cooperativista e o órgão supervisor e fiscalizador é o 

CECO, que é um comitê especializado em crédito da OCB” (AG-02). A principal fonte 
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de atualização normativa, que é o papel do Estado neste processo, é feita através do 

CECO, complementa o entrevistado. 

A inclusão financeira tem sido um tema central nas atividades da OCB. “A OCB exerce 

um papel de líder de um segmento que sempre trabalhou a questão da inclusão 

financeira, mesmo antes de se tornar uma política de Estado” (AM-02). O entrevistado 

menciona que o tema inclusão financeira permeia os objetivos do segmento 

cooperativo; está no DNA do movimento cooperativista a inclusão do cidadão no 

sistema financeiro; o 7o Princípio do cooperativismo – Interesse pela comunidade – 

traduz os indutores da política de inclusão financeira. 

 

6.1.6 Associação Brasileira das Entidades Operadoras de Microcrédito e 

Microfinanças 

 

A Associação Brasileira das Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças 

(Abcred) foi fundada em 2001, como uma associação de caráter civil e pública. A 

Abcred congrega instituições de microfinanças, representando e promovendo o 

desenvolvimento de suas associadas, por meio da oferta de produtos e serviços para 

o fortalecimento das entidades microfinanceiras associadas. 

A atuação da Abcred na agenda de Inclusão Financeira também teve início com a 

Comunidade Solidária. Em meados de 2003, a Abcred, junto com a ABSCM, 

apresentou a demanda para criação do Programa Nacional de Microcrédito. “Foi um 

momento muito importante da atuação da Abcred para tentar criar maior atenção e 

foco nessas demandas do crédito para as camadas populares” (AM-03). 

A Abcred assumiu o papel de articuladora dos objetivos e dos projetos das Oscips 

junto ao BCB. 

Nós temos participado de várias atividades, sempre procurando estar próximo 
do Banco Central; atuamos em vários fóruns do Banco Central, desde Fórum 
de microfinanças e Inclusão Financeira, agora Cidadania Financeira, todos 
eles são consequências dessa política de acesso para aqueles que estão fora 
do sistema. Em nossa atividade de microcrédito e microfinanças somos 
demandantes de políticas que ampliem a nossa capacidade de atuação em 
volume e em extensão. Atualmente, as entidades que a Abcred representa 
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têm poucos produtos, e, desta maneira, é preciso ampliar essas 
oportunidades. (AM-03) 

Embora as OSCIPs sejam instituições não reguladas pelo Banco Central, AM-03 

menciona o trabalho desenvolvido pela Abcred para a autorregulação destas 

instituições, visando desenvolver o sistema, com a declaração de valores, visão e 

missão. “Nós queremos oferecer um segmento que tenha aquilo que no sistema 

financeiro é chamado de simetria da informação” (AM-03).  

Este trabalho de autorregulação, não está sendo realizado para que o Banco 
Central venha nos regular, mas para desenvolver o nosso sistema. Tampouco 
está sendo realizado no intuito de reivindicar recursos, não que hoje nós não 
precisamos, que isso não faça parte, mas isso já é claro ao sistema. Assim 
como várias entidades financeiras, nós também precisamos captar recursos 
para trabalhar, especialmente essas entidades que não são entidades 
originalmente detentoras de capital. (AM-03) 

O objetivo da autorregulação, segundo o entrevistado, é a busca pela transparência, 

organizando informações padronizadas, criando um sistema de dados e qualidade na 

gestão, por meio de um nivelamento de capacidade técnica das instituições.  

 

6.1.7 Fomentadores e Estudiosos 

 

Fomentadores e Estudiosos também tiveram participação na agenda de Inclusão 

Financeira. “Governo e empresas estatais não têm condições de criar políticas 

públicas, precisa de gente pensando em como se cria incentivos para os bancos 

entrarem neste processo” (FE-01). 

Ao lado de diretrizes de governo tem-se uma série de elaborações da 
academia, de órgãos de pesquisa, de assessorias técnicas, dos movimentos 
sociais; encontra-se uma série de elaborações que vão dar base para a 
criação dessas políticas. O Incra, a própria FAO, elaborou um conjunto de 
propostas nesta linha de política; estudos do Banco Mundial, IPEA, 
professores/pesquisadores; houve um momento rico de elaborações que 
contribuíram para a construção dessas políticas. (AG-07) 

Os estudiosos participaram também dos encontros como os outros atores. 
Os anais do primeiro fórum foram resultados das discussões; todos os atores 
influenciaram nas discussões, tanto atores de governo quanto fomentadores 
e estudiosos. Tiveram vários grupos e várias temáticas; cada temática 
prevaleceu (ou poderia prevalecer) a opinião de algum ator, dependendo do 
convencimento. (AG-03) 

Destarte a importância das comunidades epistêmicas para a formação da agenda de 

uma política pública, percebe-se uma maior atuação dos fomentadores e estudiosos 
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no que diz respeito a estudos e pesquisas, do que propriamente na proposição de 

alternativas para a formulação da política.  

O que parece é que os estudiosos estavam iniciando os estudos ainda. 
Talvez do ponto de vista da cooperação internacional possa ter tido algumas 
experiências internacionais de microfinanças, de acesso ao crédito que 
pudessem ter servido de referências para o Banco Central, mas eu não vi 
essas instituições influenciado diretamente no ponto de vista do conteúdo 
programático ou da construção conceitual das políticas; talvez foi mais no 
sentido de dar a contribuição dos estudos do que rumo na temática. (AM-01) 

O papel dos estudiosos foi relevante na primeira etapa da formação da agenda – 

elaboração do diagnóstico do setor. Diversos atores, individuais (professores e 

pesquisadores) e coletivos (institutos de pesquisa) participaram desta etapa, 

resultando na publicação de relatórios, livros, dentre outros. Os estudos do IPEA 

também trouxeram contribuição para a agenda. Em 2010, o Ipea lançou o projeto 

Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS), com o objetivo de conhecer a 

percepção da população acerca das políticas públicas implementadas pelo Governo 

Federal ou pela sua omissão. “Esse objetivo foi perseguido por meio da execução de 

pesquisa quantitativa, domiciliar e presencial e abrange diversas dimensões, entre 

estas, a inclusão financeira (bancarização)” (FE-03). 

 

 

6.2 INFLUÊNCIAS DA AGENDA 

 

A atuação dos atores no processo de formação da agenda de Inclusão Financeira no 

Brasil foi influenciada por fatores de cunho institucional, político e econômico, bem 

como pelo contexto internacional, conforme apresentados a seguir. 

 

6.2.1 Contexto Institucional 

 

As instituições apresentam evidenciada influência na formação da agenda de uma 

política pública, haja vista que a ação dos atores depende da estrutura institucional, 
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que é um filtro que permite passar, ou não, os interesses particulares dos atores. As 

políticas públicas não são resultado apenas da negociação de ideias e de interesses, 

mas também do ambiente institucional onde se encontram inseridas, que envolve as 

regras, leis, normas, bem como o cumprimento das mesmas. “Todas as preferências 

são influenciadas pelas instituições proeminentes, assim como as decisões dos 

agentes são pautadas pelas instituições” (AG-01). 

Mahoney e Thelen (2010 apud KLINTOWITZ, 2015) definem as instituições como 

atributos/características relativamente duradouras da vida política e social (regras, 

normas e procedimentos) que estruturam comportamentos e que não podem ser 

mudados de maneira fácil ou instantânea. Ou seja, as instituições são regras, formais 

(leis, normas, regulamentos) ou informais (normas de comportamento, ideologia, 

costumes), que formam o ambiente institucional e guiam as ações de indivíduos e 

organizações. “Estas instituições não são definidas por um governo; como regra geral 

as instituições são resultado de contexto histórico, da sociedade em si, do Estado, 

enfim” (AG-01). As instituições são fruto de relações sociais, econômicas e políticas. 

AG-01 afirma que as iniciativas que uma sociedade assume partem tanto dos agentes, 

das características individuais, mas também das instituições que estão vigentes 

naquela sociedade; então as instituições são bem importantes para os resultados que 

se tem na sociedade. Nessa perspectiva, é possível afirmar que as instituições podem 

limitar o comportamento dos atores. O Marco Regulatório existente no início da 

formação da agenda em análise pode ser considerado um fator de limitação para a 

atuação dos atores, conforme mencionam alguns dos entrevistados. “Uma das críticas 

que se faz é a questão da regulação, este excesso de intervencionismo, limitações de 

atuação, das regras” (AG-01). AG-04 menciona que, com as regras atuais sobre 

funding, com poucos operadores que possuem recursos, as políticas de microcrédito 

desenvolvidas não conseguiriam alcançar escala. AM-03 menciona que o fato das 

associadas da Abcred trabalharem apenas com capital de outros, é um fator que limita 

o crescimento das mesmas.  

Todavia, ao mesmo tempo em que as instituições limitam o comportamento dos 

atores, elas também podem resultar (consciente ou inconscientemente) de estratégias 

deliberadas pelos atores, como é o caso da (re)elaboração do Marco Regulatório para 

o setor microfinanceiro. Embora a agenda de inclusão financeira exista no país desde 
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1973, por meio de experiências de microcrédito, o ano de 1999 marca o início de 

grandes mudanças no setor, que estava carente de legislação específica. O marco 

regulatório existente dificultava, ou mesmo impedia, o desenvolvimento das 

instituições de microfinanças (IMFs).  

O Marco regulatório do setor contou, basicamente, com três tipos de regulamentação: 

Circular, Resolução e Lei. Quando a norma é publicada internamente no BCB, 

aprovada apenas pela diretoria do Banco Central, a mesma é denominada Circular. 

Por sua vez, as regulamentações editadas pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN)29, discutidas pelas equipes técnicas dos Ministérios da Fazenda e 

Planejamento, junto com as equipes do Banco Central e, posteriormente, aprovadas 

em reunião do CMN, são denominadas Resoluções. Em nível mais amplo, tem-se a 

Lei, que é aprovada pelo Legislativo. Normalmente, as discussões sobre uma lei se 

iniciam por meio do Ministério da Fazenda e se encerram no Congresso, com a criação 

da lei (AG-12). Dependendo do tema de que trata a lei, o mesmo é discutido no BCB 

e nos Ministérios envolvidos, como é o caso de temas relacionados à inclusão 

financeira. “Sempre que envolve alguma questão que vai ter reflexo em situações que 

o Conselho Monetário ou o Banco Central vai ter que atuar, o Departamento de 

Normas (do BCB) é chamado para participar das discussões” (AG-12). 

Vários atores atuaram ativamente no processo de estruturação do marco regulatório 

para o setor, tais como: Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, 

BNDES, Ministério da Fazenda, dentre outros. 

Com vistas a promover a formação da agenda de inclusão financeira, o Conselho 

Monetário Nacional e o BCB adotaram medidas regulamentares visando favorecer a 

disseminação da prestação de serviços microfinanceiros aos excluídos do sistema 

financeiro tradicional, principalmente por meio do cooperativismo de crédito, do 

                                            

 

29 O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável por editar as Resoluções, que traçam as 
diretrizes para as instituições financeiras, como é o caso das contas simplificadas, dos correspondentes 
bancários, dentre outras; regulamentos que devem ter a chancela do CMN. O Conselho Monetário é 
formado pelo presidente do Banco Central do Brasil e pelos ministros da Fazenda e do Planejamento. 
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microcrédito e dos correspondentes no país, que foram considerados os três pilares 

das microfinanças dentro do BCB. 

Destaca-se, também, a atuação do BNDES, que participou, junto ao Ministério da 

Fazenda e Banco Central do Brasil, dos estudos e trabalhos preparatórios da proposta 

de estruturação do marco legal que resultou na criação das Sociedades de Crédito ao 

Microempreendedor (SCMs) em 1999 e, posteriormente, do Banco Popular do Brasil. 

A atuação da Abcred, junto com a ABSCM, foi importante para a criação do Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, no âmbito do Ministério do Trabalho 

e Emprego. Estas entidades apresentaram aos órgãos governamentais, em meados 

de 2003, a demanda para a criação do programa. 

Os atores estavam em sintonia com as preocupações do sistema e com a necessidade 

de seu fortalecimento, por meio das regulamentações propostas e implementadas ao 

longo dos anos. As principais regulamentações que influenciaram a formação da 

agenda de Inclusão Financeira no país, no que tange aos diversos produtos/serviços 

financeiros ou aos canais de acesso aos mesmos foram apresentadas ao longo da 

Seção 4.2. 

 

6.2.2 Conjuntura Econômica 

 

A conjuntura econômica de um país tem grande relevância no processo pré-decisório 

de política pública, tendo em vista que pode encorajar ou inibir o surgimento de novas 

políticas. Via de regra, em um contexto econômico de recessão, o governo pode optar 

apenas por manter as políticas em desenvolvimento. Já um contexto econômico 

favorável seria um ambiente propício para o surgimento de novas políticas. Todavia, 

períodos críticos na conjuntura econômica também podem abrir janelas de 

oportunidade para a formação da agenda de determinadas políticas. 

A agenda de Inclusão Financeira, que se formou de maneira incremental, teve 

influência direta da conjuntura econômica vivida pelo país ao longo dos anos. Na 

década de 1980 o país sofria com o problema da perda do nível de emprego e 

consequente aumento da proporção de trabalhadores sem vínculos formais. Neste 
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cenário, os programas de microcrédito se constituíram como estratégia de combate 

ao desemprego.  

Nos anos 1990 o país experimenta um processo de forte ajuste do sistema financeiro, 

com a implementação do Plano Real, que possibilitou o controle da inflação e a 

estabilização da moeda. Com a inflação controlada, o tema da inclusão financeira 

passa a ganhar relevância.  

A agenda foi sendo construída ao se mostrar a importância do tema, 
principalmente após os anos 1990, período em que o BCB ganha fôlego, haja 
vista que a inflação estava controlada; até o ano de 1994, a preocupação da 
autoridade monetária estava voltada ao controle da inflação. Depois do Plano 
Real, o BCB passa a se preocupar com outra dimensão, a eficiência do 
sistema financeiro; então passa a se preocupar com a democratização do 
acesso ao crédito, com a capilaridade do sistema financeiro e com o problema 
do bom uso que as pessoas estavam fazendo dos produtos financeiros. (AG-
03)  

A fala de AG-03 vem ao encontro com o discutido na seção 3.2, de que a estabilização 

monetária contribui para o desenvolvimento econômico e financeiro de um país. Com 

a estabilidade conquistada após o Plano Real, as condições da economia do país 

permitiriam a implementação de medidas que buscassem a retomada do 

desenvolvimento econômico, de forma sustentável. A política de apoio ao segmento 

das MPEs é um exemplo a ser destacado. 

O plano real, por um lado, trouxe benefícios à população, resultando na estabilização 

da moeda e no controle inflacionário. Por outro lado, a estabilização da economia 

provocou a reestruturação do Sistema Financeiro Privado. A estabilidade monetária 

trouxe um novo desafio aos bancos (que estavam acostumados com ganhos de 

floating) – a sobrevivência diante de estruturas ineficientes que vieram à tona. Para 

sobreviver em um ambiente não inflacionário, o sistema passou por fusões, 

incorporações e especializações, focadas na sustentabilidade de curto prazo, que 

acabou acarretando na exclusão das camadas de baixa renda, bem como das micros 

e pequenas empresas. 

Com a chegada do plano real o problema inflacionário desapareceu, mas 
começaram a aparecer problemas na estrutura do sistema financeiro; os 
grandes bancos, assim como os bancos públicos estaduais, desapareceram 
e começou a surgir uma lacuna muito grande de classes não assistidas pelo 
sistema financeiro tradicional (AG-10).  

Reagindo a esse fenômeno, buscou-se aumentar a oferta de serviços financeiros para 

populações antes não atendidas, por meio de dois veículos – os correspondentes 
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bancários e as cooperativas de crédito. Estas medidas contribuíram para aumentar a 

capilaridade do Sistema Financeiro. 

Medidas microeconômicas, com o objetivo de retomar o crescimento do país e 

aumentar a produtividade também influenciaram a agenda em estudo. “O contexto 

econômico, de ajustes microeconômicos, foi importante para este processo” (FE-01). 

Medidas voltadas para estimular o consumo de empresas e pessoas físicas, facilitar 

o acesso ao crédito, dentre outras, foram tomadas. “Esse processo foi avançando; 

entre  2004 e 2008 nós conseguimos ampliar o acesso; foi um período de massificação 

dos serviços microfinanceiros” (AG-08). O entrevistado menciona uma série de fatores 

que contribuíram para esta massificação, como a ampliação da renda, o aumento do 

emprego (e, consequentemente, a redução do desemprego), a redução da 

informalidade. “Soma-se a estes fatores um processo rápido de tecnificação das 

estruturas bancárias, a modernidade que resultou em pessoas com mais acesso à 

tecnologia, o uso do cartão” (AG-08). A conta salário também contribuiu para 

massificação, acrescenta o entrevistado.  

Pode-se dizer que o plano Real e o fim da inflação foram pano de fundo para a 

formação da agenda de Inclusão Financeira. Ademais, a abertura comercial do país 

também teve parcela de contribuição, haja vista que possibilitou o barateamento de 

vários bens. Como consequência do barateamento, bem como do incremento da 

renda dos trabalhadores, os bens foram consumidos em proporções inéditas no país. 

Esse conjunto de eventos acabou permitindo a estabilização do sistema financeiro, 

contribuindo para a formação da agenda em tela. 

 

6.2.3 Conjuntura Política 

 

A conjuntura política também interfere no processo de política pública, podendo agir 

em favor ou de modo a impedir que determinados temas integrem a agenda 

governamental. Uma política pública é formulada e implementada em um contexto 

político, que é influenciado por valores, princípios e posições políticas dos 

governantes, assim como pela sua governabilidade. Novos mandatos eleitorais, por 

exemplo, irão inserir novos atores ao debate político, que provocarão mudanças nas 
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coalizões governamentais, haja vista que alterações nos padrões políticos partidários 

influenciam no desenho das coalizões que, consequentemente, irão influenciar no 

rumo das políticas a serem formuladas e implementadas. A estrutura proposta pelas 

organizações públicas (ministérios, secretarias, e demais órgãos públicos) podem 

favorecer ou inibir o surgimento de políticas públicas. A criação de novos órgãos, por 

exemplo, pode favorecer (ou inibir) a ascensão de um tema na agenda e a criação de 

novas políticas públicas. 

A conjuntura política do país também exerceu influência na agenda de Inclusão 

Financeira. O processo de redemocratização apresentou-se relevante para o contexto 

atual da inclusão financeira. “A redemocratização dos países da América latina trouxe 

um novo papel tanto para o Estado quanto para a sociedade civil (ONGs)”, menciona 

AG-01. A Constituição Federal de 1988 legitimou um novo formato institucional 

ocorrido no Brasil, nas esferas municipal, estadual e federal, por meio da 

implementação da gestão descentralizada e participativa. Foi um processo de 

redefinição do papel do Estado, a partir da descentralização e gestão democrática das 

políticas públicas, que possibilitou a criação de formas inovadoras de interação entre 

governo e sociedade, a exemplo de Conselhos Gestores, Organizações não-

governamentais, dentre outras. 

Neste novo contexto político, destaca-se o Conselho da Comunidade Solidária, que 

teve por finalidade promover o diálogo político e parcerias entre governo e sociedade 

para o enfrentamento da pobreza e da exclusão, por intermédio de iniciativas 

inovadoras de desenvolvimento social. 

A partir da criação do Conselho da Comunidade Solidária, em 1995, no 
governo Fernando Henrique Cardoso, foram tomadas as primeiras iniciativas 
no sentido de regulamentar legalmente o microcrédito no Brasil, bem como 
de ampliar os serviços prestados por meio dos correspondentes (AG-01). 

A Comunidade Solidária foi a arena onde se começou a desenhar os 
conceitos e as políticas de microcrédito (AM-03). 

Todavia, na Comunidade Solidária o foco era muito pontual, se restringia, 
praticamente, a recursos do BNDES, destinados a algumas instituições de 
microcrédito. Neste período, o foco era de três grupos que atuavam na 
Comunidade Solidária, a saber: o primeiro grupo formado por ações de 
prefeitura, que acabou criando certa influência sobre o tema, o segundo grupo 
formado pelas cooperativas de crédito e o terceiro grupo eram as ONGs, que 
operavam basicamente com cooperação internacional, via Fundos rotativos. 
Boa parte desses Fundos, acabaram resultando no sistema Cresol. (AG-08) 
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O Conselho da Comunidade Solidária esteve vinculado ao Ministério da Fazenda até 

o ano de 2002, e depois deixou de existir. “Com a saída de FHC do governo, a 

Comunidade Solidária ficou meio órfã; estranhamente o PT abandonou muitas coisas 

de microfinanças, que era o berço, e quem acabou fazendo a reunião desses agentes 

foi o Banco Central” (AG-02). 

Neste contexto político merecem destaque, também, as iniciativas das administrações 

públicas em nível estadual e municipal. 

Teve um movimento muito forte de expansão das microfinanças, entre 1995 
a 2000, que foram as administrações públicas que decidiram apoiar a criação 
de programas de microcrédito. Isso foi uma agenda pública nacional, que 
envolveu governos municipais e estaduais, inclusive de partidos 
concorrentes, que procurava dar estímulos a criação do microcrédito como 
política de geração de trabalho e renda. Outra iniciativa foi a criação dos 
Bancos do Povo, que surgiram em vários Municípios, com o objetivo de 
incentivar as atividades produtivas que gerassem trabalho e renda. (AM-03) 

As primeiras prefeituras que começaram a desenvolver ações de microcrédito 
foram Santo André, na década de 90, no governo do PT, São Paulo também 
começou a desenvolver alguma coisa e a outra acho que era Porto Alegre. 
Os Bancos do Povo são administrados por meio de organizações diretamente 
vinculadas a prefeitura ou administradas por entidades com gestão muito 
próximas da prefeitura. (AG-08) 

Posteriormente, entre as propostas de governo durante a campanha eleitoral de 2002, 

para a Presidência da República, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva anunciou 

a implantação de uma política de microcrédito. As organizações de microcrédito 

existentes, à época, lideradas pela Abcred, encaminharam uma proposta para a 

instalação de um sistema de financiamento da economia popular. Tendo vencido a 

eleição, as propostas entraram em seu programa de governo.  

No governo Lula surgem dois grupos, um externo ao governo e outro dentro 
do Ministério da Fazenda. Um grupo era formado por organizações que 
atuavam com o microcrédito, e muitos tinham uma grande proximidade com 
o governo federal, como era o caso do então presidente da Abcred naquele 
momento, bem como de pessoas que tinham proximidade com as prefeituras 
e que atuavam com esse tema, e que demandavam a criação de políticas 
ligadas ao microcrédito. O outro grupo era formado pelo pessoal que entrou 
para o Ministério da Fazenda, que não tinha relação nenhuma com as 
instituições de microcrédito, mas que sofriam cobranças para pensarem em 
políticas de microcrédito, haja vista que estavam no programa de governo 
(AG-08). 

Com a posse do presidente, no início de 2003, o novo governo passou a estruturar as 

medidas que comporiam a política de ampliação do crédito à população de baixa 

renda, a exemplo da Medida Provisória no 122/2003, que dispõe sobre o 

direcionamento de depósitos à vista captados pelas instituições financeiras para 
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operações de crédito destinadas à população de baixa renda e microempreendedores. 

Outra iniciativa com o objetivo de promover a inclusão financeira do país foi criação 

das contas simplificadas, que apresentam facilidade em sua abertura e são isentas de 

tarifas. Ainda no ano de 2003, foi criado o Banco Popular do Brasil, subsidiária do 

Banco do Brasil, com o objetivo de atuação em microfinanças, ofertando produtos e 

serviços financeiros destinados exclusivamente às pessoas físicas de baixa renda e 

microempresários. 

 

6.2.4 Contexto Internacional 

 

O contexto internacional apesentou grande influência no processo de formação da 

agenda de Inclusão Financeira no Brasil, visto que a inclusão financeira foi um 

movimento que se fortaleceu no mundo inteiro. Este movimento, no qual o Banco 

Central do Brasil está inserido, contou com a atuação de vários atores internacionais 

(organismos internacionais), que buscaram unir esforços para a expansão da inclusão 

financeira em nível mundial. 

“Em 2009 já havia sido criada a Aliança para Inclusão Financeira; foi quando, no Brasil, 

o tema microfinanças passou a se chamar a Inclusão Financeira” (AG-03). A 

entrevistada menciona que outros órgãos, como o G20, também já estavam 

trabalhando sobre esse tema, que se tornou importante na agenda Mundial. “O G20 

teve uma grande participação para estimular e criação de uma agenda de inclusão 

financeira” (AM-02). “Em 2009 também se criou os grupos de especialistas em 

inclusão financeira; a OCDE também criou o grupo de trabalho” (AG-03). O projeto de 

Inclusão Financeira, elaborado em 2009, incorporou as atividades relacionadas à 

participação do BCB nos debates internacionais, vinculados aos trabalhos do Grupo 

de Especialistas em Inclusão Financeira do G20, em que o Brasil é líder, ao lado 

Austrália, do Subgrupo de Acesso por meio da Inovação. 

“A criação da Parceria Global para a Inclusão Financeira acabou requisitando o 

engajamento de muitos atores públicos e privados em torno dessa política; então eu 

acho que agenda tem crescido de uma forma positiva” (AG-13). A Parceria Global 



188 

para a Inclusão Financeira estimulou a criação, em nível nacional, da Parceria 

Nacional para Inclusão Financeira, em 2011.  

No tocante à política de microcrédito, o BCB tem se valido de experiências de outros 

países, principalmente latino-americanos, buscando diminuir a incidência de erros, por 

meio de uma melhor compreensão do mercado de serviços financeiros direcionado às 

populações menos favorecidas.  

 

 

6.3 A TRANSLAÇÃO DA AGENDA 

 

Como já mencionado, a agenda de Inclusão Financeira é vista como um processo 

incremental, que teve alguns pontos importantes em sua trajetória: quando muda de 

microcrédito para microfinanças, depois para Inclusão Financeira e, atualmente, a 

agenda está evoluindo para Cidadania Financeira. Este processo incremental, 

construído ao longo dos anos, contou com a atuação de diversos atores, que tiveram 

suas decisões influenciadas por elementos não humanos. “Isso dá um movimento, dá 

uma dinâmica” (AG-03) para a agenda. Embora a agenda tenha sido iniciada na 

década de 1970, com o microcrédito (preambulo da agenda) e está evoluindo para 

Cidadania Financeira, o foco de análise da presente pesquisa é a Inclusão Financeira. 

A dinâmica no processo de formação da agenda de Inclusão Financeira foi analisada 

por meio da translação, processo pelo qual diferentes atores partilham um objetivo em 

comum e constroem uma rede de relações a fim de que tal objetivo seja alcançado. O 

processo de translação, composto por quatro momentos (problematization, 

interessement, enrolment e mobilization), permitiu identificar a identidade dos atores 

e suas interações na construção de uma rede de relações para a formação da agenda 

em tela. No decorrer destes quatro momentos, a identidade dos atores, a possibilidade 

de interações e as margens de manobra são negociadas e delimitadas (CALLON, 

1986), sendo possível identificar como os atores se articularam para alcançar um 

resultado comum dentro da rede. Os tópicos a seguir visam destacar os quatro 
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momentos da translação do processo de formação da agenda de Inclusão Financeira 

no Brasil. 

 

6.3.1 Problematização 

 

Durante a realização do seminário em 2008, os atores entenderam que já haviam 

cumprido o objetivo de dar ampla divulgação das ações relacionadas a microfinanças, 

de modo que precisavam reformatar a temática.  

Alexandre Tombini (diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro 
do Banco Central, à época) declarou encerrado as rodadas de microfinanças 
e começou-se a pensar o que poderia ser feito de diferente, visto que o 
assunto era muito maior do que microfinanças. Outras temáticas como 
capacitação, governança, dentre outros deveriam ser inseridas. (AG-03) 

Eu ainda não tinha o nome inclusão financeira na cabeça, tinha uma 
prioridade que precisava ser atendida e nas funções que eu exercia comecei 
a conversar com os interlocutores. Começamos a acionar os interlocutores 
para tratar do assunto, entendendo que o Banco Central, as instituições 
financeiras e outros agentes deviam ter uma grande parceria, sem que isso 
afetasse a competência constitucional ou regimental de cada agente. (AG-
10) 

AG-10 entendia que cada agente tinha seu papel regimental e isso teria que ser 

articulado. Nessa perspectiva, o presidente do Banco Central, à época, defendeu a 

necessidade da articulação de toda a rede de atores públicos e privados para acelerar 

o processo de inclusão financeira no Brasil, nomeando uma equipe do Banco Central 

para cuidar do assunto. “E aí a gente começou a fazer parte do Projeto de Inclusão 

Financeira” (AG-03) e, a partir de 2009, iniciaram os fóruns Banco Central sobre 

Inclusão Financeira. 

A equipe do Projeto de Inclusão Financeira foi composta por servidores de oito áreas 

distintas do BCB. O projeto incorporou as atividades relacionadas aos trabalhos do 

Grupo de Especialistas em Inclusão Financeira do G20, no qual o Brasil é líder, ao 

lado da Austrália, na condução dos trabalhos do subgrupo ATISG (Access Through 

Innovation Sub-Group). Esse subgrupo trata da relação entre inclusão financeira e 

desenvolvimento de tecnologia e condições institucionais, preocupações 

convergentes com o projeto Inclusão Financeira. 
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Paralelamente ao Projeto de Inclusão Financeira, a equipe do BCB passou a organizar 

os fóruns e a convidar os atores (do governo, do mercado, fomentadores e estudiosos, 

bem como atores internacionais) a participar dos mesmos.  

O I Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, realizado em 2009, foi 

considerado um marco para a articulação em prol da inclusão financeira no país. “O 

BCB foi trazendo atores e criando condições para que o acesso ao sistema financeiro 

fosse uma coisa mais universal, tornando o sistema mais eficiente” (AG-03). Pode-se 

dizer que esse evento foi o grande divisor de águas. A partir deste momento, a rede 

de relações reconhece que a Inclusão Financeira precisava avançar no Brasil e 

passaram a unir esforços na busca de soluções30, visto que a exclusão financeira era 

uma realidade para uma grande parcela da população brasileira.  

Havia uma necessidade deste tema estar na agenda das instituições 
financeiras, visto que, no Brasil, ainda é muito forte a lógica de que o crédito 
é para aquele que tem mais condições, que tem mais garantia, para aquele 
que tem mais estrutura e instrução. E, na maioria das vezes o tema da 
inclusão financeira ficava relegado a segundo plano. (AM-01) 

O I Fórum projetou os debates para outros temas, como educação financeira e 

proteção ao consumidor. 

Em virtude de sua reconhecida capacidade em promover a reunião dos diversos 

atores em torno do tema, o Banco Central passou a ser o agente focal desta rede de 

relações que estava sendo construída.  

O Banco Central sempre esteve se propondo a ser este agente catalisador, 
proporcionando o encontro de todos esses atores, sem que cada um perca 
sua identidade legal e regimental (AG-10). 

O Banco Central tem em sua agenda institucional o tema inclusão financeira 
como prioritário e desempenha o importante papel de fomentador e 
coordenador desse processo; isso é reflexo de sua experiência na articulação 
de parcerias sobre o tema, bem como de seu papel institucional, de assegurar 
um sistema financeiro sólido e eficiente e, também, inclusivo e competitivo 
(AM-02). 

O Banco Central é Regulador do Sistema Financeiro, então, a partir desse 
diálogo que ele promove em torno dos assuntos de Inclusão Financeira, ele 
tem condições de desenvolver instrumentos para futuros aprimoramentos da 

                                            

 

30 Unir esforços na busca de soluções é o Ponto de Passagem Obrigatório (PPO) na rede de relações 
que os atores estão construindo. 
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política; por isso o BCB acabou capitaneando este processo, visto que uma 
boa inclusão financeira acarreta em um Sistema Financeiro eficiente (AG-13). 

O BCB tem veículos, instrumentos, apoio; por isso o Banco Central tem que 
ser a argamassa; ele tem uma credibilidade importante, ele tem uma missão 
legal e relevante, ele é provedor do meio circulante, ele é provedor de um 
sistema financeiro sólido e eficiente; além de ser sólido e eficiente, o sistema 
financeiro tem que ser socialmente justo. O Banco Central atua como 
regulador do Sistema Financeiro, mas também como provedor, de modo a 
colocar seu conhecimento à disposição da sociedade. (AG-10) 

Creio que a ampliação do papel institucional do Banco Central do Brasil teve 
grande influência para a criação da agenda de Inclusão Financeira; além de 
estar atento à política monetária, a autarquia tem voltado a atenção ao 
cidadão e ao suprimento de suas necessidades no Sistema Financeiro 
Nacional (AM-02). 

A estrutura do Banco Central facilita o processo de perenidade das políticas, 
porque o Banco Central tem uma estrutura sólida, uma estrutura que é 
formada exclusivamente por seus servidores, servidores estes que são 
concursados, o que talvez não ocorra com outros atores do setor público. A 
dinâmica nos Ministérios, por exemplo, é diferente, visto que seus 
organogramas não são, necessariamente, formados por pessoas perenes. 
Há alteração na estrutura ministerial, onde os cargos são alterados 
constantemente; isto pode gerar uma lacuna, porque nem sempre vai existir 
uma continuidade na gestão. Por exemplo, há algum tempo atrás, em todos 
os estados, haviam (sic) os bancos estaduais, e qual era o motivo pelo qual 
os bancos estaduais tinham problemas? Porque tinha descontinuidade na 
gestão, diferentemente do setor privado bancário; no caso dos bancos 
estaduais, quando mudava governo ou uma direção política, mudavam os 
cargos dos gestores do banco; a mesma coisa acontece com os Ministérios, 
há uma certa ruptura no processo, e até que a nova equipe assuma e assimile 
o que deve ser feito, toma-se tempo. (AG-10) 

Os relatos dos entrevistados apontam diversos motivos que justificam a posição do 

Banco Central como agente focal da rede de relações da agenda de Inclusão 

Financeira no Brasil. 

 

6.3.2 Atração de Interesses 

 

Embora contasse com uma ampla gama de atores envolvidos com o tema de 

microcrédito e microfinanças, pode-se dizer que os atores do setor (reguladores, 

operadores e fomentadores) ainda não estavam articulados em prol da formação da 

agenda de inclusão financeira. Era necessário haver uma ação coordenada, que 

auxiliasse a organização do setor. No I Fórum Banco Central de Inclusão Financeira 

foi dado o start, portanto, no processo de articulação da Rede de Inclusão Financeira 

no Brasil. A partir deste momento, as palestras e os debates realizados entre os atores 
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criaram um ambiente de sinergia criativa. A articulação entre os atores possibilitou, 

num primeiro momento, a realização de um diagnóstico sobre a inclusão financeira no 

Brasil, resultando na organização de um banco de dados, que deu subsídios para as 

próximas ações. 

O primeiro fórum deu a base para a realização dos trabalhos posteriores; 
mostrou qual eram as lacunas e como trabalhar essas lacunas. O primeiro 
fórum foi realizado para fazer o diagnóstico, para identificar as questões e 
propor resultados. Então, a partir disso a gente pôde começar a fazer o 
relatório de inclusão financeira, a gente pôde começar fortalecendo a questão 
da educação financeira e olhando a regulamentação do microcrédito. A partir 
deste trabalho vem o segundo passo, que é definir as ações a serem 
realizadas. Cada ator teve uma competência para trabalhar o segundo passo. 
(AG-03) 

Em fevereiro de 2010, ao reelaborar seu Planejamento Estratégico, o Banco Central 

introduziu a questão da “promoção da inclusão financeira” em seus objetivos 

estratégicos, a serem cumpridos de 2010 a 2014. “A partir do momento que se declara 

a inclusão financeira em seus objetivos estratégicos, o tema ganha força” (AG-03).  

Em abril de 2010, foi instituído, no Departamento de Normas do Sistema Financeiro 

(Denor), um componente administrativo para tratar desse assunto e de questões 

relacionadas à responsabilidade socioambiental do sistema financeiro. Assim sendo, 

o Projeto Inclusão Financeira migrou do Departamento de Organização do Sistema 

Financeiro (Deorf) para o Denor, ambos subordinados à Diretoria de Normas e 

Organização do Sistema Financeiro (Dinor), à época31. 

Contando com uma equipe dedicada ao tema, o Banco Central passou a trabalhar a 

articulação com outros órgãos do governo, entidades do mercado e fomentadores e 

estudiosos, que estavam convencidos de que a inclusão financeira se apresentava 

como um problema econômico e social e que, juntos, poderiam apresentar soluções. 

“Os atores estão querendo construir juntos essa agenda” (AG-05). 

O BCB exerce o papel de fomentador e coordenador da agenda de inclusão financeira 

no Brasil e, assim, desenvolveu uma relação estreita com os demais atores, 

objetivando o intercâmbio de conhecimento, a identificação de problemas e a 

                                            

 

31 Atualmente, a agenda de Inclusão Financeira está lotada na Diretoria de Relacionamento Institucional 
e Cidadania. 
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construção conjunta de soluções. Com vistas a atingir estes objetivos, o BCB buscou 

a integração e articulação com os demais atores, visando formar, de forma amistosa, 

um sistema de alianças entre os atores.  

Dentro do possível, o relacionamento do BCB com os outros atores é um 
relacionamento amistoso. Nós jamais tivemos a intenção de que os atores 
mudassem suas dinâmicas e o seu perfil, mas sim, que eles pudessem ter 
sinergia naquilo que é comum. (AG-10) 

A relação de proximidade do Banco Central com os demais atores é percebida, 

também, por entrevistados de outros entes governamentais, que corroboram a 

posição de AG-10, conforme pode ser visto nos relatos a seguir.  

A relação do BNDES com o Banco Central é uma relação normal. Na área 
agropecuária de inclusão social, o BNDES tinha uma interação muito próxima 
com o Banco Central, porque participava das reuniões que antecedem as 
reuniões do Conselho Monetário Nacional, que se reúne para editar suas 
Resoluções na última semana de cada mês. Assim sendo, o BNDES passou 
a ter assento nestas reuniões, não como votante, mas como um membro que 
opina sobre as normas que o Banco Central iria editar, que acontecem duas 
ou três semanas antes da reunião do Conselho Monetário Nacional. É uma 
reunião pré-Comoc (Comissão Técnica da Moeda e do Crédito), que 
antecede a reunião do Conselho Monetário Nacional. Além das reuniões pré-
Comoc, no que se refere à inclusão financeira, o BNDES tem um 
departamento de relações com o governo em Brasília, uma área jurídica, uma 
área que lida com as questões relacionadas ao microcrédito, uma área que 
lida com a agricultura familiar. Ou seja, todas essas áreas do Banco têm uma 
interface com estas intervenções sociais que estão reguladas pelo Banco 
Central. Todas essas áreas têm uma interlocução frequente com o Banco 
Central, seja na edição de uma norma ou em reuniões técnicas que o BNDES 
é chamado a participar e a opinar. Então a interlocução com o Banco Central 
é uma interlocução normal, ordinária, frequente, que acaba ajudando um 
pouco até na edição das próprias normas. (AG-05) 

O relacionamento entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central ocorre, 
formalmente, no Conselho Monetário Nacional, arena onde grande parte das 
ações e programas voltados à inclusão financeira acabam tendo sua 
repercussão em normas e regulamentos. Em grande parte, o relacionamento 
entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda ocorre com base nas 
discussões para a construção dos normativos. Crédito Rural, por exemplo, 
requer um relacionamento intenso e acho que construtivo entre esses dois 
entes governamentais. O relacionamento entre os dois entes 
governamentais, de certa forma, objetiva melhorar as condições de vida da 
população brasileira. Com relação ao microcrédito, ocorrem reuniões 
interministeriais; há um comitê interministerial que se reúne frequentemente, 
pelo menos uma reunião semestral, mas quando há um assunto específico 
para ser pautado há reuniões, inclusive mensais, para discutir determinados 
assuntos. (AG-06) 

O comitê a que se refere o entrevistado é o Comitê Interministerial do Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), criado pela Medida 

Provisória nº 266, de 29 de novembro de 2004, sendo composto por representantes, 

titular e suplente, dos seguintes Ministérios: dois do Ministério do Trabalho e Emprego; 
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dois do Ministério da Fazenda; e um do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. Segundo AG-13, os atores estão se articulando para que o Banco 

Central passe a compor oficialmente este Comitê. 

O MTE tem uma boa relação com o Banco Central, que sempre nos convida 
para participar de algumas ações, para trabalhar em parceria com a gente 
com relação ao PNMPO. Há reuniões frequentes com o BCB, mais 
especificamente com o DENOR, e uma das propostas trabalhadas é a 
ampliação do Comitê Interministerial, que passaria a ser um Comitê Gestor, 
no qual Banco Central e outros atores de governo passariam a compor este 
comitê. (AG-13) 

O relacionamento institucional legal do MEC com o Banco Central se dá a 
partir do CONEF (Comitê Nacional de Educação Financeira), mas há sempre 
um diálogo aberto; para os eventos do Banco Central (eventos de educação 
financeira, de educação fiscal) o MEC tem sido convidado, bem como tem 
opinado (AG-09).  

Além dos atores de governo, o BCB se articula, também, com os atores de mercado. 

“O Sebrae sempre teve uma relação de parceria com o BCB” (FE-02). O Sebrae 

Nacional foi um ator que desempenhou um papel fundamental junto ao BCB nos 

debates e nas articulações para a evolução das ações relativas à agenda de Inclusão 

Financeira. 

A relação da Abcred com o Banco Central, eu diria que é uma relação de 

aprendizagem parte a parte (AM-03). É uma relação de cooperação, uma relação que 

busca construir uma proximidade para influenciar os rumos da política de 

microfinanças, complementa o entrevistado. Na visão de AM-03, o sistema financeiro 

é extremamente impermeável. Nesse sentido, o entrevistado menciona que é 

importante a participação de todas as bases que tenham experiência em atuar no 

sistema, por isso a busca por uma relação de proximidade com o BCB. É importante, 

também, a troca de informações entre os atores e que estas informações sejam 

consideradas na elaboração das políticas, relata o entrevistado. Ademais, AM-03 

alude que as entidades que a Abcred representa têm poucos produtos. Desta forma, 

são demandantes de políticas que ampliem sua capacidade de atuação, em volume e 

em extensão. Nessa perspectiva, é preciso ampliar as oportunidades para estas 

instituições. 

Os relatos dos entrevistados mostram que o Banco Central foi o ator focal deste 

processo, e que sua interação com os demais atores foi no sentido de alcançar êxito 

na solução dos problemas, buscando agregar os anseios dos atores envolvidos. 
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O Banco Central do Brasil buscou agregar interesses e identidades comuns 
para que houvesse êxito na agenda de Inclusão Financeira; acredito que os 
anseios de todos os atores foram contemplados (AM-02).  

Todavia, mesmo com uma relação de cooperação e busca de êxito em contemplar os 

anseios dos atores, alguns desafios se encontram presentes, a exemplo da situação 

das instituições não reguladas pelo BCB, que trabalham em uma dimensão ainda 

pequena na agenda. 

 

6.3.3 Recrutamento 

 

Várias ações foram desenvolvidas pelos atores que, em um processo de cooperação, 

buscaram desempenhar seus papéis, dentro de suas competências. A Parceria 

Nacional para Inclusão Financeira (PNIF), criada em 2011, representa este espaço de 

atuação colaborativa entre os vários atores envolvidos com a agenda, ao buscar 

interligar conhecimentos e unir esforços. A PNIF é formada por uma rede de atores 

públicos e privados, engajados em ações coordenadas, com vistas a alcançar o 

objetivo de promover a adequada inclusão financeira da população brasileira.  

 

A Parceria Nacional para Inclusão Financeira deriva de várias ações que 
foram desenvolvidas ao longo de muitos e muitos anos; era necessário 
continuar a articulação por meio desta Parceria Nacional, que é uma ideia de 
que todos têm um papel importante e que temos que avançar (AG-03).  

A PNIF parte do princípio de que a construção desta agenda passa, necessariamente, 

pelo diálogo, pelo trabalho colaborativo e pela formação de parcerias.  

O Banco Central era o principal ator do processo, que dava a linha para que 
os demais atores pudessem pautar esta agenda, pudessem discutir 
internamente. Foram momentos em que os atores buscavam contribuir de 
uma forma mais aberta para que a inclusão financeira pudesse estar na 
agenda; foi um processo de construção conjunta, na qual o Banco Central 
cumpria um papel preponderante para que de fato as ações fossem 
realizadas. (AM-01) 

No âmbito da PNIF, é criado, em 2012, o Plano de Ação para o Fortalecimento do 

Ambiente Institucional, com oito ações específicas para o mercado, a serem 

implementadas entre os anos de 2012 a 2014, em três linhas de ação prioritárias: 

diagnóstico, regulação e educação e transparência. Vários atores estiveram 
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engajados com a realização destas ações, que foram cumpridas no prazo proposto. 

“A gente cumpre estas ações até 2014” (AG-03). 

A articulação entre os atores para a formação da agenda de Inclusão Financeira foi 

marcada pela cooperação entre os mesmos, haja vista que estes buscavam alcançar 

um objetivo comum, para suprir uma necessidade. “Esta agenda foi marcada pela 

cooperação porque ela surge de uma necessidade para se fazer o desenvolvimento 

das comunidades locais” (AG-11). “A ideia foi sempre unir os atores para catalisar os 

esforços e não ter sobreposição de ações, visando um objetivo comum – promover a 

adequada inclusão financeira do brasileiro” (AG-03). 

Os relatos a seguir evidenciam a cooperação entre os atores, essencial para que o 

recrutamento seja bem sucedido. 

Sempre pela cooperação, a agenda estabelecida buscou unir atores públicos 
e privados engajados em ações coordenadas para promoção da inclusão 
financeira no país (AM-02). 

Do tempo que eu participei eu vi cooperação entre os participantes. Em 
alguns momentos, houve divergências de opinião em determinados assuntos 
(temas), mas a cooperação entre os atores prevaleceu. (AG-01) 

É claro que uma disputa sempre vai haver, não poderia ser diferente, faz parte 
da nossa sociedade; uma disputa política sempre vai haver, mas, olhando 
para os objetivos do Banco Central, que são as ações de inclusão, no geral, 
foi um ambiente de cooperação (AG-05). 

Mesmo que cada ator tivesse seus interesses, a cooperação entre os 
mesmos existia. No conjunto, eram todos os atores trabalhando em busca de 
melhorar este mercado, de melhorar a situação da inclusão financeira das 
pessoas. (AG-03) 

Desde que estou participando desta agenda tenho visto uma harmonia muito 
grande; não tenho visto disputas por prevalecer mais esta ou aquela posição, 
desse ou daquele órgão. As decisões são coletivas; trata-se de um colegiado, 
que tem trabalhado com muito rigor. Cada ator busca defender o seu olhar, 
mas se respeitam os argumentos de todos e as decisões são colegiadas; o 
que eu tenho visto é uma cooperação que eu nem imaginava que existia entre 
esses órgãos. (AG-09) 

O ambiente sempre foi de muito diálogo e cooperação. Acho que os atores 
estão no rumo de uma construção positiva e cooperativa. (AG-05) 

Ao meu ver era um tema que tinha em sua base a cooperação; não vi 
momento que houvesse, dentro de eventos e seminários, uma ideia de 
competição entre atores. (AM-01).  

Apesar de perceber um processo de cooperação entre os atores na formação da 

agenda de Inclusão Financeira, AG-10 menciona que, no passado, o BCB tinha uma 

relação não tão amigável com as entidades que congregam o Procon (inserido na 
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estrutura governamental do Ministério da Justiça), em virtude de uma pequena 

indisposição em defesa do consumidor.  

A relação do BCB não era muito amistosa, nós não entendíamos o papel que 
eles deveriam desempenhar e eles não entendiam o papel que nós 
deveríamos desempenhar. A partir do momento em que sentamos ao redor 
da mesa para discutir as atribuições de cada um e dialogar com um conjunto 
de outros atores, hoje há uma integração muito grande a ponto de dizer hoje 
que existe zero conflito; então nós passamos de uma situação de conflito para 
harmonia total, preservando o papel de cada um nesta agenda. A relação 
hoje está estruturada, nós temos um acordo de cooperação, uma estrutura 
de governança dentro do que a legislação permite. A mesma coisa acontece 
com o Ministério Público, que cuida do consumidor, todos nós sentamos ao 
redor da mesma mesa, com o objetivo comum que é atender as necessidades 
ou mostrar para o cidadão a importância da inclusão financeira, dele saber 
como usar em seu benefício e benefício de sua comunidade as ferramentas 
da inclusão financeira, tanto do lado da aplicação financeira, a questão da 
poupança, que seja aplicada em uma instituição regulada, que ele tome seu 
crédito em uma instituição supervisionada pelo Banco Central. (AG-10)  

A cooperação entre os atores contribuiu para que os mesmos pudessem 

desempenhar seus papéis dentro da agenda em formação. “Os laços entre os atores 

se alinharam” (AG-07). Ao citar Olson32, o entrevistado menciona que, quando você 

tem um bem comum, você conforma uma ação coletiva e essa ação coletiva consegue 

um processo de gerir um determinado bem de uma forma eficiente. A transposição 

desta lógica de Olson, segundo o entrevistado, pode ser vista também na política 

pública como um bem comum, visto que ela se tornaria mais eficiente quando se tem 

um arranjo mais equilibrado dos diferentes atores em uma ação cooperativa.  

Em um determinado momento houve um arranjo, no qual se tinha diretrizes 
do governo, se tinha uma série de elaborações institucionais propositivas e 
se tinha as organizações sociais, não só reivindicando, mas também 
propondo políticas públicas (AG-07). 

Então esses arranjos foram responsáveis pelo avanço e o sucesso que a política teve 

nesse período, complementa o entrevistado. 

 

 

 

                                            

 

32 Olson, Mancur. A lógica da Ação Coletiva. 
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6.3.4 Mobilização 

 

A formação da agenda de Inclusão Financeira é resultante de um processo de 

construção conjunta, de um arranjo equilibrado dos diferentes atores em uma ação 

cooperativa. Ação esta que resultou em avanços para a agenda. “Aí teve o surgimento 

de políticas de apoio por parte do governo” (AM-01). Quando se fala em governo, 

como menciona o entrevistado, fala-se de autarquia como o Banco Central, de 

Ministérios, bem como da própria Secretaria de Economia Solidária. “A atuação destes 

atores foi extremamente importante, porque criou um programa de apoio e incentivo 

ao debate da inclusão financeira” (AM-01). 

“O que acabou acontecendo foram ações mais fortes do Banco Central e do SEBRAE, 

que tentaram, ainda que independente de uma ação direta do governo, fazer vários 

bancos atuarem com ações específicas” (AG-08). O entrevistado cita o caso do 

Santander, que tinha uma ação específica; o Banco Real, o Itaú, também tentaram 

desenvolver algo. 

O próprio Banco Central, percebendo que a inclusão financeira precisava 
avançar no Brasil, acabou trazendo este tema para a agenda do sistema; e o 
cooperativismo, por ter na sua natureza esta proposição, de trabalhar 
também com os mais pobres acabou adotando esta temática (AM-01). 

E nós do sistema Cresol (Ancosol na época) tínhamos este recorte de trabalhar a 

economia solidária; então isso fez a gente tomar gosto pela coisa, alude o 

entrevistado. 

“A Abcred teve um lobby bastante grande no sentido de criar uma política para o 

microcrédito” (AG-08). Também entra em cena a Senaes, no Ministério do Trabalho e 

Emprego, que começa a discutir uma proposta de legislação, lembra o entrevistado. 

“Neste momento é elaborada uma Medida Provisória (MP 266, de 2004), que 

posteriormente se converteu na Lei no11.110, de 25 de abril de 2004, que institui o 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado” (AG-08). 

AM-03 menciona que a militância da Abcred nesta agenda é assegurar que suas 

associadas estejam no jogo, participando ativamente.  

Eu diria que cabe a nós, muitas vezes, nominar a importância do andar de 
baixo, porque as demandas mais fortes do sistema financeiro tradicional são 
as demandas mais volumosas, que puxam o foco do próprio sistema. As 
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demandas do sistema financeiro tradicional são as demandas que têm um 
volume maior, um retorno maior, uma arrecadação maior, um resultado maior. 
Se não tiver alguém olhando pelo andar de baixo, a distância pode aumentar. 
E como nós inclusive fazemos um papel de desenvolver esse segmento das 
instituições que não são financeiras, mas tem acesso como operadora de 
sistema então nosso trabalho é também assegurar a permanência das 
OSCIPs no processo, bem como a qualidade dessa permanência. (AM-03)  

“As cooperativas de crédito sempre atuaram de forma lateral neste processo de 

debate, mas começaram a entrar mais ativamente, quando elas viram apelo político 

e, de certa forma, um espaço internacional de debate” (AG-08). Então elas 

começaram a assumir suas operações de microcrédito, complementa o entrevistado. 

A OCB, como órgão máximo de representação das cooperativas no Brasil, exerce o 

papel de líder deste segmento que vem trabalhando a inclusão financeira como 

prioridade. 

O BNDES também foi um ator importante, visto que, 

por mais que seja um banco de grande porte, que visa financiar os grandes 
investimentos, à época, o BNDES abriu as portas para que o cooperativismo 
pudesse acessar recursos e pudesse ter condições, inclusive, de fomentar o 
debate da microfinanças (AM-01). 

Nessa época nasceu também dentro do governo federal e dentro do próprio BNDES 

o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), complementa o 

entrevistado. 

O Ministério do Trabalho e Emprego é coordenador do PNMPO e vem atuando 

diretamente com as instituições de microcrédito, no sentido de prepará-las e fortalecê-

las para o desenvolvimento de suas operações. Sua agenda de microcrédito não se 

restringe apenas em ações nacionais, haja vista que tem desenvolvido parcerias com 

organismos internacionais. Ainda que inicialmente contasse com uma estrutura 

limitada para atender as demandas da agenda, o MTE atualmente conta, em sua 

estrutura organizacional, com uma coordenação para o microcrédito. 

Os estudiosos contribuíram para a elaboração do diagnóstico de inclusão financeira 

no país. Atores individuais (professores e pesquisadores) e coletivos (institutos de 

pesquisa) participaram da elaboração e publicação de relatórios, livros, dentre outros, 

que trouxeram contribuição para a agenda. “A Fundação Getulio Vargas, na época, 

tinha estudos que permitiram discutir o tema da inclusão financeira” (AM-01). Era um 

dos atores que frequentemente discutiam a temática, afirma o entrevistado. 
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Os quatro momentos permitiram identificar a identidade dos atores e suas interações 

na construção da rede de relações para a formação da agenda de Inclusão Financeira, 

conforme resume a Figura 07. 

Figura 07: Translação da agenda de Inclusão Financeira no Brasil 

     

  Fonte: elaborada com base em Callon (1986). 

No decorrer destes quatro momentos, a identidade dos atores, a possibilidade de 

interações e as margens de manobra foram negociadas e delimitadas (CALLON, 

1986). A translação ocorreu quando os atores passaram por esses quatro momentos 

e alteraram suas preferências para o PPO, fechando a caixa preta.  

 

 

6.4 CONFLITOS DA AGENDA DE INCLUSÃO FINANCEIRA 

 

A literatura sobre política pública apresenta várias tipologias para se analisar o 

processo de política pública. Ao olhar as ações e programas implementados com base 

na atuação dos atores na agenda de Inclusão Financeira (conforme apresentado na 

Seção 4.2.3), pode-se dizer que, de acordo com a Tipologia de Lowi (1964), a agenda 
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foi marcada por políticas distributivas e regulatórias. As políticas distributivas são 

caracterizadas por um baixo grau de conflito, pelo fato de apresentar pouca oposição 

da sociedade. Por sua vez, as políticas regulatórias se desenvolvem dentro de uma 

dinâmica pluralista, na qual a capacidade de aprovação, ou não de uma política desse 

gênero é proporcional à relação de forças dos atores e interesses presentes na 

sociedade. Uma vez que os custos e benefícios dependem da configuração concreta 

de cada política, que pode atender a interesses particulares e restritos, os processos 

de conflito e consenso podem se modificar, conforme a configuração específica da 

política. Nesse sentido, ainda que diante de uma arena onde prevaleceu a cooperação 

entre os atores, alguns conflitos puderam ser percebidos na formação da agenda de 

Inclusão Financeira no Brasil. Boa parte dos entrevistados (AG-01, AG-05, AG-07, 

AG-09, AG-10, AG-11, AG-12, AM-02, FE-01, FE-02 e FE-03) mencionou não ter 

percebido nenhum conflito. No entanto, alguns foram relatados por parcela menor dos 

entrevistados. 

“Não percebi nenhum conflito de interesses; eu nunca vi nenhum ente ser ameaçado 

por outros” (AG-11). “Não percebi conflito, há discussões que são normais em 

qualquer ambiente que realize um trabalho conjunto, que atende a vários objetivos” 

(AG-12). Segundo a entrevistada, são discussões que, às vezes, se exaltam em 

alguns temas, mas não são conflitos. “São discussões que buscam agregar visões 

diferentes, então a gente tenta conversar e chegar a bom termo com todos” (AG-12). 

“Não percebi muitos conflitos; sempre tem aquela discussão sobre quem vai assumir 

maior risco, que são discussões normais, discussões muito técnicas que sempre 

apresentam certos conflitos” (AG-05).  

“Conflitos apenas no que tange ao conceito de microcrédito, em que alguns autores 

escreviam e que às vezes podia conflitar com algum outro” (AM-01). O conceito de 

microfinanças, política de acesso ao crédito, garantias (aval solidário, que tipo de 

garantia uma família de classe baixa pode oferecer para um agente financeiro no 

sentido de acesso ao crédito) eram alguns temas que eram polêmicos, alude o 

entrevistado. 

“Com relação aos entes governamentais acredito que não houve conflito de 

interesses, mas com relação ao mercado sempre há um conflito de interesses” (AG-

06). O entrevistado relata que, no caso do crédito especificamente, que seu ministério 
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trabalhou mais fortemente, é complicado porque o Banco que está à frente de outras 

instituições pode ficar com receio de passar sua expertise e depois ficar para trás.  

“O que eu percebi foi uma competição de mercado, principalmente entre as 

organizações reguladas e as não reguladas, com relação a informações que, as 

vezes, um tem e outro não tem” (AG-03). Com relação, por exemplo, aos arranjos de 

pagamento, houve divergência entre as instituições operadoras; alguns preferem 

trabalhar com transparência; outros preferem trabalhar dados; existem alguns 

conflitos, mas não polêmicos, relata a entrevistada. 

Outro conflito de mercado, mencionado por um entrevistado, refere-se à parcela dos 

recursos oriundos dos depósitos à vista captados pelas instituições financeiras para 

operações de crédito que devem ser destinadas à população de baixa renda e a 

microempreendedores, conforme a Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003.  

Os bancos nunca quiseram trabalhar com os 2%, então sempre lutaram 
contra; o BNB era o único que defendia os 2% do depósito; o Banco do Brasil 
passou a defender quando começou a criar uma carteira própria, mas eles 
queriam sempre taxa livre, com público livre e dinheiro fácil (AG-08). 

Então a briga constante com o BNDES era para conseguir dinheiro público ou mesmo 

recursos direto do FAT, menciona o entrevistado. 

“Dizer que não teve conflito é impossível, sempre há, os interesses são diferentes” 

(AG-02). O avanço do cooperativismo no começo sofreu pressões de interesses 

concorrenciais, lembra o entrevistado, afirmando que não faz sentido o cooperativismo 

ser competitivo. Às vezes há duas centrais do mesmo sistema, no mesmo lugar; isso 

é ilógico, alude o entrevistado, mencionando que no Brasil as cooperativas mais fracas 

estão sendo incorporadas pelas cooperativas mais fortes. AG-02 menciona que nos 

Estados Unidos existe somente uma central para milhares de cooperativas existentes; 

no Canadá é parecido. 

Outro fator que gerou conflito se refere à taxa de juros do microcrédito. AG-04 

menciona que, para alguns segmentos, a questão da taxa de juros se apresentava 

alta demais. AG-02 corrobora a visão de que a taxa de juros se apresentava como 

conflito. No entanto, sua posição é divergente.  

Há uma falácia de que a taxa de juros do microcrédito em torno de 4,5% é 
alta demais; mas tem que se pensar nos custos para as instituições 
financeiras porque se a taxa não cobrir os custos, quem irá pagar? (AG-02). 
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O entrevistado afirma que “a taxa de juros de 4,5% para este mercado não é cara; a 

taxa não é o importante; o importante é o acesso, é ter um crédito, uma forma de 

sobreviver”. Para uma compreensão de como a taxa de juros do microcrédito não é 

cara, o entrevistado cita o exemplo de um vendedor de latinha no Rio de Janeiro que 

pega R$ 100,00 pela manhã e tem que devolver R$110,00 no final do dia. “Esse cara 

paga 10% de juros ao dia, no entanto, ele tem acesso ao crédito” (AG-02).  

A questão de funding por parte de organizações do terceiro setor tornou-se um conflito 

percebido por quatro entrevistados, uma vez que, no Brasil, às organizações não 

reguladas é vedada a captação de depósitos do público em geral33. Sendo assim, para 

executar suas operações de concessão de microcrédito, estas instituições dependem 

basicamente de doações e empréstimos. “É possível perceber conflito, principalmente 

quando a gente trata de fundos” (AM-03). O entrevistado menciona o exemplo dos 

recursos da exigibilidade, que são recursos previstos no PNMPO para a irrigação de 

todo o sistema, mas as Oscips de microcrédito se ressentem de não ter acesso a 

estes recursos.  

O acesso a este recurso se dá por meio dos bancos. Mas, por exemplo, uma 
parte dos bancos decide não utilizar esses recursos, então eles ficam 
esterilizados, outros utilizam todos os recursos, outros acham que o risco é 
muito elevado para transferir para as entidades como as Oscips. (AM-03) 

AG-13 corrobora a visão de AM-03, ao perceber conflito no que se refere ao acesso 

ao crédito por parte das organizações do terceiro setor.  

O que eu percebo em relação as Oscips é aquela carência em relação a 
funding, é uma questão que as instituições reguladas têm mais acesso a 
recursos e as Oscips tem mais dificuldade de obter recursos para suas 
operações (AG-13). 

AG-08 menciona que, enquanto que em nível mundial o foco do microcrédito veio 

pelas cooperativas (o foco era a poupança e em segundo lugar o crédito), no Brasil, 

quem administrou toda a política foram as ONGs, que não tinham como captar 

poupança. Sendo assim, estas instituições resumiam a política de inclusão financeira 

à política de microcrédito.  

                                            

 

33 Às SCMEPPs, mesmo sendo reguladas pelo BCB, também é vedada a captação de recursos. 
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Tanto que os organismos internacionais que acompanhavam esse tema 
quando trabalharam no Brasil só contaram como microcrédito aquele feito 
pelas ONGs. Quando comparado com qualquer país Latino ou Asiático, ou 
mesmo Europeu, [nestes países] estes organismos internacionais colocaram 
todas as operações de pequeno porte feitas por cooperativas de crédito e no 
Brasil não era considerado o microcrédito dessas instituições (já tinham 
cooperativas de crédito, seja as do sistema Cresol, sejam as mais tradicionais 
como Sicredi e Sicoob) no cômputo dessas operações. Então aparecia nas 
estatísticas o Brasil com uma operação minúscula quando comparada com o 
restante do mundo; apenas uma pequena parte do todo entrava nessas 
operações. (AG-08) 

O acesso ao funding por parte das organizações do terceiro setor foi um conflito 

percebido, também, por outro entrevistado. “O grande conflito que percebi era dentro 

do governo com o pessoal do terceiro setor (as organizações de microcrédito), com 

relação às discussões sobre funding” (AG-04). O entrevistado menciona que o terceiro 

setor queria que o governo repassasse funding; o governo dava os mecanismos de 

aval, mas chegavam muito pouco recurso para as instituições. O entrevistado lembra 

que, certa vez, o seu ministério lançou uma proposta para pegar recursos do FAT para 

o PNMPO, e este último ser operador dos recursos.  

A gente ia aplicar esses recursos via funding, mas o Ministério da Fazenda 
foi totalmente contra. Havia uma dificuldade muito grande para o repasse de 
recursos para as organizações da sociedade civil; você via claramente as 
cooperativas de crédito andando bem, com Fundos próprios, conseguindo 
captar poupança, mas as ONGs não; havia uma dedicação muito grande das 
ONGs, mas uma dificuldade enorme para captar recursos para efetuar os 
empréstimos. (AG-04) 

AG-04 relata também um conflito estrutural com relação ao PNMPO, haja vista que o 

governo criou o programa, mas o deixou sem estrutura para sua operacionalização.  

O PNMPO fazia parte de um puxadinho do gabinete; não tinha uma estrutura 
própria, então para executar o nosso orçamento a gente tinha que usar de 
recursos (sic) de uma outra secretaria. É um conflito sério de prioridade 
mesmo; até tinham algumas pessoas do ministério que ficavam batendo no 
Ministério da Fazenda e do Planejamento; mas eles diziam “deixa pra depois, 
deixa pra depois”. A estrutura do PNMPO no início era de muita fragilidade; 
ao mesmo tempo que o governo Lula criou o microcrédito, atores envolvidos 
com o poder não o achavam importante. Até consegui um apoio do secretário 
executivo, mas tanto ele quanto as outras pessoas tinham resistência quanto 
às organizações que operam com microcrédito. Houve uma resistência muito 
grande com relação aos operadores de primeiro piso (as organizações de 
microcrédito); foi muito difícil convencê-los a apoiar. A partir desta estrutura a 
gente teve uma dificuldade muito grande em colocar a política em prática, 
mas ao mesmo tempo tentamos inovar e buscar parcerias, o que acabou 
sendo um grande diferencial. Na reta final a gente conseguiu apoio do 
Planejamento, mas no início não tínhamos. (AG-04) 

Outro conflito percebido por um entrevistado se refere à concorrência de mercado.  
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Há também um espaço de concorrência principalmente entre os bancos (é 
fácil de perceber entre os bancos públicos e privados, entre os privados uns 
com os outros) e também um olhar de não criar muitos espaços para novos 
entrantes no sistema. O Sistema Financeiro, que tem cinco ou seis principais 
bancos, é concentrador, ele poderia ser mais democrático, com muito mais 
instituições financeiras, públicas e privadas, operando em todo Brasil; ONGs 
de microcrédito, SCMEPPs, Cooperativas é como se houvesse um espaço 
restrito para estas entidades operarem. (AM-03) 

Outro conflito percebido na formação da agenda de Inclusão Financeira diz respeito à 

legalidade das moedas sociais.  

Antes do final de 2011 se questionava a legalidade do funcionamento dos 
Bancos Comunitários, porque eles operavam com moeda social e havia uma 
interpretação de que isso contrariava uma lei que no Brasil só podia haver 
uma moeda oficial. Então houve toda uma discussão sobre o que era esse 
conceito de moeda social, até que o Banco Central reconheceu que a moeda 
social não é uma moeda paralela, ela tem um âmbito extremamente local, 
com vistas a dinamizar a economia daquela localidade; então o banco 
interpretou que era algo que não feria a legislação brasileira e com isso saiu 
algum documento do Banco Central não criminalizando os Bancos 
Comunitários. Isso possibilitou aos Bancos Comunitários desenvolver 
relações mais formais com os bancos oficiais, principalmente o BNDES, que 
atualmente financia os Bancos Comunitários, como financia também os 
Fundos Rotativos; ainda é limitado, mas é o início. (AG-11) 

Outro conflito, de cunho legal, mencionado por um entrevistado, refere-se ao marco 

regulatório.  

O Banco Central, como órgão regulador e supervisor, tem o papel de guardião 
do sistema financeiro, no entanto o Banco Central tem uma certa contradição: 
permite um debate, um estudo, um aprofundamento da Inclusão Financeira, 
mas ao mesmo tempo tem um regramento muito rígido, muito engessado. O 
Marco Legal é certamente um impeditivo para que a inclusão financeira se 
expanda. Defendo que se tivesse um sistema de cooperativas que fosse 
regulado pelo Banco Central, com ativos maiores e um sistema de 
cooperativas que pudesse ser regulado por outros órgãos, ou mesmo pelo 
Banco Central, mas que tivesse uma flexibilização das normas para operar 
com a pobreza; isso o Equador, por exemplo, tem; um sistema que até atingir 
determinado nível de ativos não tem determinadas exigências legais. (AM-
01) 

Inicialmente, a ausência de educação financeira foi percebida como um conflito na 

formação da agenda de Inclusão Financeira. Atualmente, busca-se superar o desafio 

da pouca educação financeira por parte da população, visto que a Educação 

Financeira se tornou um dos pilares da Cidadania Financeira. 

Quando se fala em debater Inclusão Financeira, no meu ponto de vista, a 
premissa básica é discutir educação financeira nas escolas com temas 
básicos; temos centenas de milhares de pessoas que se endividaram porque 
pegaram recursos fácil, porque não fizeram as contas, porque não tem 
condições de fazer um calendário econômico da família. A educação 
Financeira era o grande desafio desta agenda. (AM-01) 
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Outro conflito percebido na formação da agenda de Inclusão Financeira se refere às 

oportunidades que deveriam ser dadas ao empreendedor, visto que o problema da 

baixa inclusão financeira não era somente o acesso ao crédito. A oferta de crédito 

para os excluídos do sistema financeiro tradicional, desconectada de outras ações, 

não resolve o problema da exclusão financeira. É necessário ir além da oferta de 

crédito.  

O microempreendedor, para ser um cidadão pleno, ele não precisa só de 
crédito: ele precisa de crédito, de educação financeira, ele precisa de várias 
fontes de recursos, ele precisa ser compreendido na sua dimensão, seja 
empreendedor formal ou informal; as entidades que lidam com ele precisam 
ter políticas adequadas para atendê-los; precisam proporcionar formação a 
quem atende essas pessoas; precisamos ter recursos para as instituições 
que lidam com este público. É algo mais complexo do que uma visão 
tradicional do sistema financeiro de bancos; a Inclusão Financeira é muito 
mais do que ter acesso ao crédito, ter um cartão, etc., o cidadão precisa ter 
oportunidades. (AM-03) 

Alguns dos conflitos foram resolvidos ao longo deste processo incremental da agenda 

de Inclusão Financeira, a exemplo da Educação Financeira, que vem sendo alvo de 

ações que visam orientar a população sobre questões de consumo e poupança, bem 

como do Marco Regulatório, que passou por grandes avanços. Outros, portanto, ainda 

permanecem como desafios que precisam ser vencidos, como é o caso, 

principalmente, do acesso ao funding pelas instituições não reguladas pelo Banco 

Central. O modelo atual das instituições de microfinanças ainda é caracterizado pela 

forte restrição em relação à captação de recursos e pela pouca diversificação de 

serviços ofertados aos clientes, restringindo-se basicamente ao microcrédito. 

 

 

6.5 DISCUSSÃO  

 

6.5.1 Preambulo da Agenda 

Como visto, a agenda de Inclusão Financeira é fruto de um processo incremental. 

Ainda que o foco de análise da presente tese seja a Inclusão Financeira, a mesma é 

resultado de transformações ocorridas ao longo do tempo. Dessa forma, foi importante 

compreender a trajetória de formação da agenda, que se iniciou na década de 1970, 
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com as iniciativas de microcrédito, passando, posteriormente, a incorporar outros 

produtos e serviços de microfinanças (poupança, pagamentos e seguros).   

Ainda que a atividade de microcrédito exista no país desde a década de 1970 (por 

iniciativa de organizações não governamentais), é a partir da década de 1990 que a 

agenda ganha nova dimensão. Vários fatores contribuíram para a identificação do 

problema e a ascensão do tema na agenda. 

Com a estabilidade conquistada pelo Plano Real, o tema passa a ganhar relevância. 

Uma vez que a preocupação deixa de ser o controle da inflação, a agenda de inclusão 

financeira começa a ser construída, na medida em que o Banco Central (autoridade 

monetária) passa a se preocupar com outra dimensão, a eficiência do Sistema 

Financeiro, buscando desenvolver um sistema financeiro inclusivo. 

O processo de redefinição do papel do Estado, a partir da descentralização e gestão 

democrática das políticas públicas, que possibilitou a criação de formas inovadoras 

de interação entre governo e sociedade também contribuiu para a ascensão do tema 

na agenda. Nessa concepção, o ano de 1999 marca o início de grandes mudanças no 

setor, em resposta à pressão da sociedade. Primeiramente, a Lei no 9.790/1999, que 

cria as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, abrindo para as 

organizações não governamentais de microcrédito a possibilidade de atuarem 

qualificadas como OSCIPs. No mesmo ano, foi regulamentado o funcionamento das 

Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, pela Resolução no 2.627/1999, do 

Conselho Monetário Nacional (em 2008, as empresas de pequeno porte são inseridas 

no rol de empresas atendidas pelas SCMs, que passou a ser denominada de 

SCMEPPs). Merece destaque, também, o Marco regulatório das Cooperativas de 

Crédito, que passou por intenso aprimoramento, a partir de 2002, possibilitando maior 

liberdade associativa para o segmento.  

Neste período, ampliou-se o número de atores que prestam serviços de 

microfinanças, incorporando iniciativas governamentais, a exemplo das prefeituras e 

bancos públicos. O Banco Central do Brasil é um ator significativo quando se trata da 

agenda nacional de inclusão financeira, visto que vem trabalhando com atores 

públicos e privados na articulação de conhecimentos e esforços para ampliar a 

inclusão financeira da população, desde a década de 1990. O BCB foi apontado como 

a instituição mais apropriada para promover o diálogo entre as instituições e para 
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fomentar a revisão do marco regulatório para o setor. No que se refere ao diálogo 

entre as instituições, o Banco Central trabalhou de forma integrada com 

representantes dos diversos segmentos envolvidos, tanto do setor privado como do 

setor público, engajados em ações voltadas à adequada inclusão financeira da 

população. Ademais, no âmbito de sua competência, a instituição participou 

ativamente, junto com outros atores, na construção do marco regulatório para o setor, 

destacando-se, dentre outras ações, os mecanismos para a bancarização 

(Correspondentes no país e contas simplificadas), o aperfeiçoamento normativo das 

cooperativas de crédito e a criação das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor 

e à Empresa de Pequeno Porte e das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público. 

Passada a fase de interação e de ajustes regulamentares, Banco Central e SEBRAE, 

em parceria com outros atores, passaram a realizar eventos, marcados por amplos 

debates, com vistas a definir os problemas a serem equacionados com relação à 

exclusão da população de menor renda. Ademais, os eventos também possibilitaram 

a divulgação dos resultados das ações voltadas ao setor. Por meio destes eventos, 

realizados a partir de 2002, iniciou-se a construção de estratégia voltada a disseminar 

o conhecimento sobre a agenda, que viria a ser, em momento futuro, a agenda da 

inclusão financeira.  

 

6.5.2 A Agenda de Inclusão Financeira 

 

O Banco Central é o ator focal do processo de formação da agenda de Inclusão 

Financeira. O BCB buscou articular a rede de relações em prol da ampliação da 

inclusão financeira no Brasil, em busca de um sistema financeiro inclusivo. O SEBRAE 

tem sido, ao longo dos anos, um parceiro do BCB nos debates sobre inclusão 

financeira no Brasil, bem como no desenvolvimento das políticas de Inclusão 

Financeira. Outros atores participaram ativamente das discussões sobre o tema de 

Inclusão Financeira nos eventos realizados pelo Banco Central. Ainda que alguns 

tenham tido atuação mais visível que outros, todos os atores tiveram papel de 

protagonismo na formação da agenda de Inclusão Financeira, cada qual em seu 
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campo de atuação e com sua expertise nos diferentes públicos, conforme menciona 

um entrevistado. 

É importante destacar a forte relação entre a agenda de Inclusão Financeira do país 

e o contexto internacional, visto que a inclusão financeira foi um movimento (ideias) 

que se fortaleceu no mundo inteiro. Os movimentos internos não ocorreram de forma 

isolada. Várias instituições e organismos internacionais estavam trabalhando a 

temática, que se tornou importante na agenda Mundial. Neste contexto, o BCB 

participou de debates em nível internacional e é a instituição que representa o Brasil 

na maioria das parcerias com organismos internacionais voltados para a inclusão 

financeira. Outros órgãos governamentais também possuem parceria com organismos 

internacionais, visando desenvolver agenda comum em prol da inclusão financeira, a 

exemplo do BNDES, MTE, SENAES. 

O processo de política pública e, principalmente, de formação da agenda, é marcado 

pela articulação entre os atores. Uma vez que compartilham diferentes ideias, valores 

e interesses, os atores se articulam de diferentes formas, podendo assumir um viés 

de cooperação ou de competição. Na formação da agenda em estudo, a interação dos 

atores se deu mais na forma de cooperação. A agenda de Inclusão Financeira foi um 

processo de construção conjunta, na qual os atores, por meio da cooperação, 

buscaram catalisar esforços, visando alcançar um objetivo comum. Ainda que os 

atores tivessem seus próprios interesses, a cooperação entre os mesmos sempre 

existiu. A interação entre os atores era pautada pelo diálogo, pelo trabalho 

colaborativo e pela formação de parcerias, que resultavam em decisões tomadas de 

forma colegiada. 

Embora a agenda tenha tomado maior dimensão nos anos posteriores, é importante 

lembrar que o Conselho da Comunidade Solidária foi o primeiro arranjo institucional, 

que reunia atores com a finalidade de promover o diálogo político e parcerias entre 

governo e sociedade para o enfrentamento da pobreza e da exclusão, até o ano de 

2002. Posteriormente, ainda que contasse com uma ampla gama de atores envolvidos 

com o tema de microcrédito e microfinanças, os mesmos não estavam articulados em 

prol da formação da agenda de inclusão financeira. Nesse sentido, os fóruns de 

Inclusão Financeira se caracterizaram como a arena que possibilitou a articulação 
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entre os atores. No I Fórum, realizado em 2009, foi iniciado, portanto, o processo de 

articulação da Rede de Inclusão Financeira no Brasil. 

A articulação entre os atores se formaliza em 2011, por meio da Parceria Nacional 

para Inclusão Financeira, uma rede de atores públicos e privados, engajados em 

ações coordenadas, com objetivo de promover a adequada inclusão financeira da 

população brasileira. Ao longo dos anos, o BCB (ator focal) trabalhou a articulação 

com outros órgãos do governo, entidades do mercado e fomentadores e estudiosos, 

que estavam convencidos de que a inclusão financeira se apresentava como um 

problema econômico e social, e que, juntos, poderiam apresentar soluções.  

A formação da agenda de Inclusão Financeira foi fruto da interação/articulação entre 

os atores nos três níveis de atuação propostos por Helms (2006): nível micro, meso e 

macro. No nível micro encontram-se as instituições operadoras, que se relacionam 

diretamente com os usuários, a exemplo das Oscips, bancos (BNB, Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú-Unibanco), Cooperativas de Crédito 

(Cresol, Sicred, Sicoob), Sociedades de Crédito e ONGs, bem como das Associações 

representativas de operadores (OCB, ABSCM, ABDE, Abcred, Febraban e ABBC). De 

acordo com Helms (2006), estas instituições são a espinha dorsal do Sistema 

Financeiro. 

O nível meso é composto por instituições que proporcionam suporte e infraestrutura 

ao sistema (informações, transparência, proteção ao consumidor, dentre outros). No 

nível meso encontram-se o Sebrae, Institutos de Pesquisa (IETS, FGV e IPEA), os 

organismos internacionais (IFC, CGAP, BID, CAF, OCDE, AFI), professores e 

pesquisadores.  

O nível macro é composto por autoridades legalmente instituídas para prover 

legislação, regulação e supervisão ao sistema. No nível macro, tem-se o Banco 

Central do Brasil, os Ministérios e a Senaes. A integração dos atores que atuam no 

Sistema Financeiro, nestes três níveis, possibilitou a expansão do mercado financeiro 

(inclusão financeira) para uma parcela maior da população.  

Embora a cooperação tenha prevalecido entre os atores, alguns conflitos foram 

percebidos na formação da agenda de Inclusão Financeira, principalmente no que se 

refere a alguns pontos mais polêmicos das discussões sobre o tema, assim como 
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sobre as políticas adotadas como alternativa de solução para os problemas de 

inclusão/exclusão financeira. Alguns conflitos foram resolvidos; outros, portanto, 

permanecem como desafios que ainda precisam ser vencidos (o principal deles se 

refere à questão do acesso ao funding por parte das instituições não reguladas pelo 

BCB, bem como pelas SCMEPPs, que embora sejam reguladas pelo BCB, lhes é 

vedada a captação de recursos). 

Não se pode ignorar que o desafio de inclusão financeira é permanente e contínuo. 

As políticas criadas contribuíram para a expansão da inclusão financeira no país. 

Todavia, mesmo diante de um quadro que tem se mostrado favorável à inclusão 

financeira da população de baixa renda, os atores têm buscado desenvolver soluções 

que visem alcançar resultados de longo prazo. Quando formulado o Projeto de 

Inclusão Financeira, este teve a pretensão de criar soluções de longo prazo, que 

beneficiariam futuras gerações, e não soluções que resolveriam apenas problemas 

imediatos. Um exemplo é a questão da educação financeira, que ainda não é muito 

disseminada na geração presente, mas é uma questão que vem sendo trabalhada, 

principalmente, para as próximas gerações. A educação financeira entrou no currículo 

das escolas, objetivando conscientizar crianças e jovens sobre a importância do 

planejamento financeiro, a fim de desenvolver nas futuras gerações uma relação 

equilibrada entre poupança e consumo. Sendo assim, os frutos do trabalho com a 

educação financeira da população não serão colhidos de imediato, mas sim no longo 

prazo. 

A agenda de Inclusão Financeira ainda precisa vencer alguns desafios, mas é válido 

afirmar que a mesma conquistou muitos avanços ao longo dos anos. Vários fatores 

contribuíram para estes avanços. A articulação entre os atores foi determinante neste 

processo. A necessidade de inclusão financeira, aliada à vontade política dos atores, 

foram fatores decisivos para a articulação da rede. Os atores souberam identificar e 

aproveitar as oportunidades que foram surgindo ao longo dos anos, principalmente, 

em decorrência de mudanças de cunho político, econômico e institucional.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente tese buscou analisar a atuação dos atores no processo de formação da 

agenda de Inclusão Financeira no Brasil, à luz da Teoria Ator-Rede, por entender que 

a formação da agenda pode ser compreendida por meio de um processo contínuo de 

associações entre diferentes mediadores (actantes). Nessa perspectiva, apreende-se 

que a articulação entre os atores é fator determinante para o sucesso ou fracasso da 

formação da agenda pública. Ademais, a atuação dos atores é influenciada, positiva 

ou negativamente, por diversos fatores (elementos não humanos), haja vista que a 

entrada (ou saída) de uma questão na agenda é resultado de uma complexa 

combinação de elementos, humanos e não-humanos, que se interagem com vistas a 

influenciar e determinar o processo de formação de determinada agenda pública. Essa 

etapa pré-decisória é viabilizada tanto pela ação dos atores envolvidos no processo, 

que identificam as prioridades de questões que ascenderão à agenda, quanto por 

fatores estruturais (políticos, econômicos e institucionais, nacionais ou internacionais), 

que influenciam as decisões dos atores. Sendo assim, a formação da agenda de uma 

política pública é resultante da ligação de vários fatores que ocorrem, 

simultaneamente, como parte de um processo de natureza política.  

A Teoria Ato-Rede foi útil para compreender como foi formada a rede de relações 

sociais em prol da expansão da inclusão financeira no Brasil. A dinâmica do processo 

de formação da agenda de Inclusão Financeira foi analisada por meio dos quatro 

momentos da translação, apresentados por Callon (1986). No decorrer destes quatro 

momentos foi possível: (problematização) identificar os atores que atuaram na 

formação da agenda de Inclusão Financeira, dentre os quais se destaca o BCB, que 

é o ator focal deste processo, bem como o Ponto de Passagem Obrigatório, que foi a 

união de esforços na busca de soluções para o problema da exclusão da população 

de baixa renda; (atração de interesses) evidenciar o processo de articulação da rede 

de relações para a inclusão financeira, iniciada a partir do I Fórum de Inclusão 

Financeira; (recrutamento) enfatizar a cooperação entre os atores que, visando 

catalisar os esforços em prol de um objetivo comum, buscaram desempenhar seus 

papéis, dentro de suas competências; e (mobilização) mostrar os esforços dos atores 

como entidades representativas do interesse coletivo. 
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Analisar os atores da agenda de Inclusão Financeira foi fundamental para 

compreender não apenas como o problema foi identificado como tal e incluído na 

agenda política, mas como as decisões e ações foram definidas, visando enfrentá-lo. 

Ademais, a análise dos atores contribuiu para mapear a posição dos mesmos em 

relação ao processo de formação desta agenda, assim como compreender como eles 

se articularam em defesa de objetivos comuns.  

O Banco Central é o ator focal deste processo. Haja vista que sua missão é assegurar 

a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e 

eficiente, o BCB buscou articular a rede de relações em prol da ampliação da inclusão 

financeira no Brasil, em busca de um sistema financeiro inclusivo. Como autoridade 

monetária, o BCB representa o país em diversos organismos internacionais, que tem 

a inclusão financeira em suas agendas. Todavia, a formação da agenda não seria 

viabilizada sem a atuação colaborativa dos demais atores, que buscaram 

desempenhar seus papeis dentro de suas competências. Em busca de um sistema 

financeiro inclusivo, os atores atuaram de forma articulada, em diferentes arenas. Os 

Fóruns (arena de discussão) caracterizam-se como uma arena mais ampla, composta 

pelos atores do governo, do mercado e fomentadores e estudiosos. Outras arenas 

são mais restritas, como o Conselho Monetário Nacional (arena de regulamentação, 

na qual são editadas as normas e regulamentos sobre o tema) e os Comitês (Comitê 

Interministerial do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, Comitê 

Nacional de Educação Financeira).  

Ao analisar a atuação dos atores na agenda em tela, a presente tese cumpriu com os 

objetivos propostos, mas algumas limitações se fizeram presentes no decorrer do 

percurso. Ainda que a pesquisadora tenha feito contato com uma gama maior de 

atores que atuaram na agenda de Inclusão Financeira, não foi possível a realização 

de entrevistas com todos os contatos realizados, resultando em perda de informações 

sobre a atuação destes atores na agenda em análise.  Ademais, não foi possível traçar 

um panorama sobre o cenário atual das políticas de Inclusão Financeira, em termos 

de resultados alcançados, até porque não fazia parte do escopo da pesquisa. 

Sendo assim, estudos futuros poderão ser realizados, objetivando complementar os 

resultados alcançados pela presente pesquisa, principalmente no que tange aos 
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resultados das políticas desenvolvidas como soluções para a expansão da inclusão 

financeira da população de baixa renda e pequenos empreendimentos no Brasil.  
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista (inicial) 

 

I. Identificação dos atores  

1. Por que o problema da inclusão financeira despertou sua atenção? Como foi seu 
envolvimento no processo de formação da agenda de Inclusão Financeira? 
 

2. Que papéis você desempenhou e com quais recursos pode contar para que a 
inclusão financeira entrasse na agenda governamental? 

 

3. O Banco Central do Brasil é o principal ator institucional do processo de formação 
da agenda de Inclusão Financeira, que vem atuando como fomentador e 
coordenador da política. Comente sobre a atuação do Banco Central neste 
processo. 
 

4. O presidente da república (alta administração) exerceu papel de destaque na 
formação da agenda de Inclusão Financeira? E os parlamentares? 
 

5. Cite outros atores, individuais ou institucionais, que atuaram no processo de 
formação da agenda de Inclusão Financeira. Conte como foi o processo de adesão 
dos mesmos? 
 

6. A agenda internacional teve influência na agenda de Inclusão Financeira no Brasil. 
Quais foram os principais atores internacionais envolvidos neste processo? 

 

II. Articulação entre os atores 

7. O processo de formação da agenda de Inclusão Financeira contou com uma ampla 
gama de atores. Em sua visão este processo foi marcado mais pela cooperação 
ou pela competição entre os atores? Por quê? 
 

8. Os atores compartilhavam interesses e identidades comuns? Os seus interesses 
e ideias foram contemplados? Por quê/como? 
 

9. Foi possível perceber muitos conflitos de interesse entre os atores no processo de 
formação da agenda de inclusão financeira? 
 

10. O discurso/conhecimento científico teve papel relevante a ponto de influenciar o 
curso das políticas públicas? Se sim, esta influência foi exercida por meio de 
conscientização ou pressão? 
 

11. Houve agrupamentos concorrentes de grupos e indivíduos na formação da agenda 
de Inclusão Financeira? Se sim, como foi a atuação dos mesmos. 
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III. Interação dos atores com os elementos que influem na formação da agenda 

12. Quais atores se destacaram ao defender ideias e discursos para a formação da 
agenda em questão? Que argumentos estes atores utilizaram para conseguir a 
adesão dos demais atores? 
 

13. Quais foram os principais conflitos/contradições que marcaram o processo de 
formação da agenda de inclusão financeira? Como foram resolvidos estes 
conflitos? 
 

14. As soluções propostas se mostraram viáveis do ponto de vista técnico? 
 

15. As regras institucionais exerceram influência, positiva ou negativamente, no 
processo de formação da agenda? Comente.  
 

16. Houve necessidade de alteração de alguma regra institucional para que a inclusão 
financeira entrasse na agenda? 
 

17. A formação da agenda de Inclusão Financeira sofreu alguma influência (nacional 
ou internacional) de cunho político, econômico ou social? Comente. 
 

18. Você participou da formação da agenda de outras políticas? Se sim, acredita que 
esta experiência tenha influenciado em sua atuação na formação da agenda em 
questão? Por quê? 
 

19. O sucesso ou fracasso de outras políticas influenciou nas decisões sobre a agenda 
de Inclusão Financeira? 
 

20. A formação da agenda de Inclusão Financeira foi influenciada por outros 
elementos que não foram mencionados neste roteiro de entrevista? 

 

21. Em sua visão, qual foi o fator decisivo para a formação da agenda de Inclusão 
Financeira? 
 

22. Gostaria de comentar algo a mais sobre o processo de formação da agenda em 
questão? 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista (Direção do BCB) 

 

I. Identificação dos atores  

01. Por que o problema da inclusão financeira despertou sua atenção? Como foi seu 
envolvimento no processo de formação da agenda de Inclusão Financeira? 
 

02. Que papéis você desempenhou e com quais recursos pode contar para que a 
inclusão financeira entrasse na agenda governamental? 
 

03. O Banco Central do Brasil é coordenador (agente nodal) das ações de inclusão 
financeira no Brasil. Comente sobre esta função do BCB. Por que o Banco Central 
e não outro ator? 
 

04. Como foi o processo de adesão dos outros atores no processo de formação da 
agenda de inclusão financeira? 
 

05. A agenda internacional teve influência na agenda de Inclusão Financeira no Brasil. 
Como foi (é) a relação do BCB com os atores internacionais? 

 

II. Articulação entre os atores 

06. O processo de formação da agenda de Inclusão Financeira contou com uma ampla 
gama de atores. Em sua visão este processo foi marcado mais pela cooperação 
ou pela competição entre os atores? Por quê? 
 

07. Comente sobre o relacionamento do BCB com os outros órgãos do governo (MDA, 
MDS, MTE, MF...). Houveram parcerias formalizadas? 

 

08. Os atores compartilhavam interesses e identidades comuns? Foi possível perceber 
muitos conflitos de interesse entre os atores no processo de formação da agenda 
de inclusão financeira? 
 

III. Interação dos atores com os elementos que influem na formação da agenda 

09. Quais atores se destacaram ao defender ideias e discursos para a formação da 
agenda em questão? Que argumentos estes atores utilizaram para conseguir a 
adesão dos demais atores? 
 

10. Quais foram os principais conflitos/contradições que marcaram o processo de 
formação da agenda em questão? Como foram resolvidos estes conflitos? 
 

11. A formação da agenda de Inclusão Financeira sofreu alguma influência (nacional 
ou internacional) de cunho político, econômico ou social? Comente. 
 

12. Em sua visão, qual foi o fator decisivo para a formação da agenda de Inclusão 
Financeira? 
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13. A agenda de inclusão financeira evoluiu ao longo do tempo, e ainda está em 
processo de evolução para cidadania financeira. No entanto, apesar das ações e 
programas implementados, não existe uma política de inclusão financeira. Em sua 
visão, o que falta para que estas ações se tornem uma política de Inclusão 
Financeira? 
 

14. Gostaria de comentar algo a mais sobre o processo de formação da agenda em 
questão? 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista (final) 

 

I. Identificação dos atores  

01. Por que o problema da inclusão financeira despertou sua atenção? Como foi seu 
envolvimento no processo de formação da agenda de Inclusão Financeira? 
 

02. Que papéis você desempenhou e com quais recursos pode contar para que a 
inclusão financeira entrasse na agenda governamental? 

 
03. Conte como foi(é) a atuação do(a) (instituição) com relação à inclusão financeira. 

 
04. Como foi(é) a relação do(a) (instituição) com o BCB no que se refere à inclusão 

financeira? 
 

05. A agenda internacional teve influência na agenda de Inclusão Financeira no Brasil. 
O(a) (instituição) tem se relacionado diretamente com alguma 
instituição/organismo internacional? 

 

II. Articulação entre os atores 

06. O processo de formação da agenda de Inclusão Financeira contou com uma ampla 
gama de atores. Em sua visão este processo foi marcado mais pela cooperação 
ou pela competição entre os atores? Por quê? 
 

07. Foi possível perceber muitos conflitos de interesse entre os atores no processo de 
formação da agenda em questão? 
 

III. Interação dos atores com os elementos que influem na formação da agenda 

08. Quais atores se destacaram ao defender ideias e discursos para a formação da 
agenda de inclusão financeira? Que argumentos estes atores utilizaram para 
conseguir a adesão dos demais atores? 
 

09. Quais foram os principais conflitos/contradições que marcaram o processo de 
formação da agenda em questão? Como foram resolvidos estes conflitos? 
 

10. A formação da agenda de Inclusão Financeira sofreu alguma influência (nacional 
ou internacional) de cunho político, econômico ou social? Comente. 
 

11. Em sua visão, qual foi o fator decisivo para a formação da agenda de Inclusão 
Financeira? 
 

12. Gostaria de comentar algo a mais sobre o processo de formação da agenda em 
questão? 

 


