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"Dizer que OS pobres nâo podem tomar 
empréstimos porque nio t'm la· 
ranrla f o mesmo que dizer que o 
homem Dlo pode \/Oa, porque Dlo 

MUhatnnUld YunU5, fundador do 
Gram .... n Bani< e Pr'mio Nobel da 

",,,'"'''' 
o CREDITO produtivo JXIP!llar libe
ra os espíritos empreendedOTeS da 
baixa rertda. Quem quiser conhet:er 
experiência de microaidiro de qua· 
lidade com escala, SllSlentabi/ida· 
de, retomo privado -aos c/ientes
e, portanto, consequéncia social 
não prerua sair do pais 00 adentrar 
aventuras em terras estrangeiras. 
Basta Ioisitaro CrediAmigo. 

Apesar de pouco conhecido do 
público doméstico, em portirulm no 
setor público do~, não deixa 
nada a dl!Yer' ds Iniciativas Intema· 
ciemais, é osegundo maiordasAmé
ricas, rect'im·elelto a melhor expe. 
riéncia de microcrPdito do continen· 
te pela principal agência de ..,atirw~ 
de microcrédito, oMixMarker. 

O CrediAmiga é ligado ao Banco 
do Nordeste -público e federal-, 
usa sistema de grupo solidório, ro
bre 60% do mercado nacional de 
microcrédito, gera aumento mêdio 
de lucro de 13% por ano de seus 
c/ientes, empresas de fímdode quin· 
tal, bares e mercearias até escoLas 
pril'adas. 

A probabilidade de um c/iente 
que era pobJ1! sair da pobreza em 12 
meses após o crédito é de 60%. ante 
2% da probabilidade do movimento 
em sentido contrário. /ss{) sem stW
sídios. O programa gera lucro de 
R$ SOaoallO porclimte. 

O sentido de reinvenção constan' 

OMIN~a.lI0~~OV~M~~ODrl1l10 * .. * mercado Bl1 

Asas ao microcrédito 

te é fímdamentaJ em microcrédito. 
O Gramem Bank fOI inicialmente 
denominado de Experimental Gra· 
meen na sua fase embrionória, em 
/971. Muhammad YUT!US compora 
os idos do Grameen Bank ao primei· 
ro 1'00 de allião dos irmãos Wrigh/, 
oconidoeml903. 

Em 2007, tive a oportunidade de 
corrhecer Wilbur Wrighl. que, além 
de responsável por experiências de 
miaocn!dilO na Fbu pela Funda· 
çda Interamericana, é bisneto hcr 
ntÔnimodeum dos irmãos Wright. 

Disseaele: "Soubequevocêéan· 
cestral do inventor do avião". Ele 
disse,orgulhoso: "Sim, éverdode!". 

MARCElO NERI 

o pobre não deve ser 
protegido dos mercados; o 
mlcrocrMito permite alçar 
voo para outra realidade 

Completei: "Não sabia que Santos 
Dumont rinha voodo tãalonge!". 

Na verdade, o IlOO de Santos Du· 
mont está mais em linha com a SIJS' 

tenlObilidode do crédito. Cabe lem· 
brar o espírito pioneiro brasileiro no 
campo das microfinanças. No Nor· 
deste, nasceu uma das primeiras 
eweriéncias de crédito produtiva 
popular do mundo, o Ceape de Per· 
nambuco, ainda em 1972. lima es· 

péciede /4·Bis do microcrédito. 
Tão importante quanto a Inven· 

ção ê a di{usão. A vantagem do Cre· 
diAmigo é a capacidade de replica· 
çdoem massa. como um desses juti· 
nhos da Embraer que nasceram 
com o melhor do espirito pública e 
da OllSadla privada, voonda hoje 
sabre ferros estrangeiros. Enqwmto 
o Grameen Bank adentra Nova 
York, a CrediAmiga já foi expol"tado 
para a cidade do Rio. invertmdo os 
fluxos esperados de tecnologias. 

O norte éo da bússola de Yunus, 
produtores pobres e infonnais. A 
açãa desejada é ir-e voltar- com 
m~ilO até onde ele nunca {oi 

evoJlOlI . antes. 
O falO de o CrediAmigo operor 

por meio de agentes de crédito in· 
centirados por premias salariais. 
usando as melhores práticas inter· 
nacionais de garantias altemari 
\'OS, confere posição impar de che· 
gar ã pobreza. sem perder o rumo 
na volta dos recursos para poder 
sustenlOr·se. No verdade, a bolha 
que está estourando agora no setor 
privado de microcrédito da India 
vai valorizar o modelo híbrido pú· 
bliccrprivadodoCrediAmigo. 

O microcrédilo pennite ao no' 
noempresário alçar IlOO pora ou/ta 
realidade. Os pobres não devem ser 
protegidos dos mercados, a política 
d€'Yf! ser oposta, abrir o eles acesso 
sustentável aos mecanismos de 
mercado. O bom microcrédi/o faz is· 
so, sem taxas escorchan/es nem 
subsídios distorcidos. 

7\.Ibarões, os mais ferozes habi· 
tontes maritimos, dão apelido aos 
agiotas (~sharks~), I'1Iquanto o Sd 
tem sido usado como simbolo de so· 
lidariedade (ex: Banco Sd). Nf?SSi] 
analogia, a rota do micrlX."rédilo é 
nem tanto ao mar. nem tanto 00 Sol. 
S como no instrução mitológica da 
da a rcaro por Dédalo, sell pai: voar 
a wna a/rura média. u!.'11ltão próxi· 
moao Sol. para que o calor não der· 
retesse a cera que colm'a as penos 
de suas asas, nem tão baixa. poro 
queo mar não pudesse molhã·los. 
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