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CAPÍTULO 1

1.1INTRODUÇÃO

A oferta de rnicrocrédito como ferramenta de inclusão social, tendo como característica uma

postura não-assistencialista, vem-se desenvolvendo a partir do final da década de 70, em

diversas partes do mundo, por diversas instituições, que passam também a buscar a auto-

suficiência.

Embora o surgimento dos programas, ou evolução de novas estratégias) tenha ocorrido

simultaneamente em diversos lugares, é o Grameen Bankl a maior experiência consolidada de

expressão internacional.

Foi em 1973, em Recife, Pernambuco, que pela primeira vez na América Latina uma

instituição de rnicrofinanças adotou taxas de juros que cobriam o custo do crédito e realizou

análises e aprovações de crédito rápidas, características essenciais para a sobrevivência e

crescimento institucional da iniciativa, conforme registra Goldmark (2000). Foi o Projeto Uno,

identificado como precursor do que viria a ser CEAPE-Pernambuco (Centro de Apoio aos

Pequenos Empreendimentos - Pernambuco). Organização Não Governamental (ONG) que

forma hoje uma rede nacional de instituições. A partir da criação do CEAPEIRS em Porto

Alegre (1987), deu-se a entrada de recursos do BID (Banco Interamericano do

Desenvolvimento), por meio da ACCION2 Internacional, cujo suporte à rede tem sido

permanente.

Apesar de, na década de 80, surgirem alguns outros programas, como por exemplo o Banco da

Mulher (associado à rede Women's World Banking) - hoje com sete unidades - foi nos anos 90

que observamos a maior expansão do microcrédito, com a presença marcante das ONGs.

Em pesquisa feita pelo IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal (2000), sobre

a perspectiva de expansão das microfinanças no Brasil, nos meses de janeiro e fevereiro de

2000, foram identificadas 91(noventa e uma) instituições de microfinanças, das quais 85%

eram ONGs. Em dezembro do mesmo ano, já se haviam identificado 101 (cento e uma)

instituições.

Também nos anos 90, principalmente com a utilização de recursos do FAT (Fundo de Amparo

do Trabalhador), foram organizados programas governamentais como o PROGER (Programa

de Geração de Emprego e Renda)- Urbano e Rural, operados pelo Banco do Brasil, Caixa

Econômica Federal e Banco do Nordeste Brasileiro. São considerados como programas
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Federais de microcrédito, embora não trabalhem com uma perspectiva de auto-suficiência

como as ONOs.

Outros podem ser citados que, embora tivessem participação de governo, procuraram trabalhar

com taxas mais próximas do mercado. É o caso do PRORENDA (1990/1995) implantado no

Ceará em parceria do Governo do Estado e o Governo Alemão, com orientação técnica da GTZ

(Agência Alemã de Cooperação Técnica), ou o CREDITRABALHO (1996), programa do

Governo do Distrito Federal - GDF, com recursos provenientes do Fundo de Solidariedade

para Geração de Emprego e Renda FUNSOL.

O programa Crediamigo (1997) do BNB - Banco do Nordeste Brasileiro, por sua vez

organizou uma equipe de operação nos moldes das ONGs, trabalhando com taxas de juros do

mercado, e é hoje o maior executor de microcrédito brasileiro.

Essa é a visão geral sobre o desenvolvimento do microcrédito, na qual podemos incluir a ação

das cooperativas, que trabalham com poupança dos cooperados. Tem sido diversificada e sui

generis a experiência brasileira.

O Banco do Povo de Santo André - O Crédito Solidário (1998) se insere nesse cenário em uma

fase inaugurada pela formação do ICC - PORTOSOL3 (1996), quando o Município de Porto

Alegre (RO), governado pelo Partido dos Trabalhadores, teceu uma parceria com a sociedade,

lançando o programa de crédito popular como parte de uma política pública contra a exclusão.

Esse novo modelo institucional de aliança entre o setor público e a sociedade passa então a ser

assumido como programa de governo. A inclusão social, com o resgate ao direito ao crédito

produtivo, tido como uma maneira de afirmação de cidadania, vai se consolidando também

como uma importante ferramenta de política de geração de emprego e renda, por meio de

instituições que operam sem assistencialismo e na busca da auto-suficiência. Posteriormente,

outros partidos, em governos municipais, lançaram também programas de -microcrédito com o

mesmo modelo institucional, fazendo crescer o interesse dos agentes da sociedade com relação

a essa nova demanda no campo das políticas sociais.

No campo de atuação das instituições de primeiro piso do microcrédito (as operadoras), fora

dos programas oficiais do governo, a demanda por recursos financeiros para operação e pela

existência de um marco legal tornou-se a prioridade.

Em 1996, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) iniciou o

Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP), para desenvolver canais de distribuição de

recursos para o segmento microfinanceiro no Brasil. Veio depois o BNDES Microfinanças, em

2000, com a inclusão do Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI), em parceria com o
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BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), para apoiar a expansão das instituições, bem

como o desenvolvimento de metodologias e instrumentos gerenciais e operacionais necessários.

Com esses programas, o BNDES terminou 2000 tendo aportado recursos em 27 (vinte e sete)

instituições, das quais 25 (vinte e cinco) são ONGs ou OSCIPs (Organizações da Sociedade

Civil de Interesse Publico), e 2 (duas) SCM (Sociedade de Crédito ao Microempreendedor).

Quanto ao marco legal para regulamentar a ação dos programas de microcrédito, foi criada uma

comissão no âmbito do Conselho da Comunidade Solidária. O reconhecimento de sua

necessidade, ocorreu na XVI reunião, em agosto de 1997, durante a rodada de Interlocução

Política sobre Alternativas de Ocupação e Renda. Um grupo de trabalho com representantes do

Banco Central, BNDES, Ministério da Fazenda, e com a participação da Comunidade Solidária

apresentou uma proposta de regulamentação para a operação de microcrédito. Daí resultaram a

Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999 e o Decreto n° 3.100, de 30 de junho de 1999, que

criaram a OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), e as SCMs

(Sociedade de Crédito ao Microempreendedor). Não houve, contudo, a participação dos

programas interessados.

No âmbito da Comunidade Solidária, a partir da Reunião de Interlocução de março de 2001,

quando, aí sim, foram convidados os diversos atores envolvidos na discussão sobre

microcrédito (entre eles o Banco do Povo de Santo André), o tema em debate passou a ser os

desafios relacionados à necessidade de expansão do microcrédito no Brasil e suas aman·as.

Ao final, reconhecendo que segundo as pesquisas o Brasil tem 6 milhões de potenciais

tomadores de microcrédito, e que, todavia, só alcançamos menos de 150 mil tomadores, foram

criadas comissões para dar enfrentar a nova fase do debate. Assumiram-se então os seguintes

desafios: a expansão e consolidação das microfinanças como um novo setor econômico; chegar

às regiões do interior do país com baixo índice de desenvolvimento (aos mais pobres); e

capilarizar a oferta de crédito em todo país.

O estudo de caso do Banco do Povo de Santo André pretende lançar um pouco de luz sobre as

dificuldades de crescimento da demanda de crédito. Par tanto, analisa as dificuldades que o

Banco enfrentou com o quadro de crescimento da inadimplência em 1999, assim como o uso da

metodologia que sustenta a operação do programa e suas diferenças com relação a utilizada

pelo sistema financeiro tradicional.

O primeiro capítulo esclarece nossos objetivos, reconhecendo os limites do estudo e

assinalando a contribuição que pode dar ao desenvolvimento do setor. No segundo capítulo,

relatamos o caso, desde a concepção inicial da instituição, sua organização, e o desempenho em

1998,1999, e 2000. Procurou-se clarear os dois pontos básicos, que foram a inadimplência e a
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dificuldade de crescimento da carteira ativa, num ambiente de baixa demanda. O terceiro

capítulo procurou esclarecer as referências básicas utilizadas pelo sistema financeiro, para

administrar risco de crédito, e suas diferenças com relação à metodologia para o microcrédito

utilizada pelo programa.

No quarto capítulo, explicamos o marco teórico considerado para a analise da inadimplência

em microcrédito. No quinto capítulo, fazemos a analise dos fatores controláveis e não-

controláveis, conforme designação no referencial teórico, demonstramos o resultado de

pesquisas que possibilitaram melhor conhecimento sobre o perfil dos clientes do Banco do

Povo. Analisamos as dificuldades de demanda pelo microcrédito não só em Santo André, no

período considerado, como também no Estado de São Paulo. Fez-se, ainda a comparação de

produtividade dos programas operados pelas ONGs, e daqueles operados pelos municípios de

São Paulo em parceria com o Estado, denominado Banco do Povo do Estado de São Paulo.

Demonstrou-se que é superior a performance das Organizações Não Governamentais.

Finalmente no sexto capítulo, apresentamos nossas conclusões e assinalamos algumas ações

que foram importantes para o amadurecimento da utilização da metodologia aplicada pelo

Banco do Povo de Santo André na concessão dos créditos aos empreendedores populares.

1.2 OS OBJETIVOS, OS LIMITES, E A CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O estudo de caso "O Banco do Povo de Santo André - O Crédito Solidário", tem como objetivo

principal identificar quais foram as razões que levaram ao aumento da inadimplência do

programa em 1999, dados os fatores reconhecidos pela literatura especializada como

formadores da taxa de inadimplência nos programas de microcrédito. E ao mesmo tempo

verificar qual foi a efetividade do uso dos fundamentos metodológicos para o controle da

inadimplência, considerando o ambiente de dificuldade de crescimento da carteira ativa, a

partir do relato do caso do programa de crédito do Município de Santo André (Estado de São

Paulo).

Além desses, objetivamos fazer uma reflexão preliminar, sobre as diferenças existentes entre a

doutrina de gestão de risco de crédito do sistema financeiro tradicional e a utilizada na

metodologia para o microcrédito no Brasil, e também sobre os fatores que poderão estar por

trás da baixa demanda pelo crédito produtivo popular no Estado de São Paulo, incluí~

comparação de produtividade entre os programas de crédito operados por ONGs e o programa

do Governo do Estado de São Paulo (SERTt em parceria com os municípios.
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As hipóteses iniciais que orientaram a análise do caso em estudo foram: a) a elevação da taxa

na atividade do programa em 1999 foi forjada pela baixa maturidade metodológica da equipe,

levando a uma disfunção entre o esforço para o crescimento da carteira de crédito e a

necessidade de garantia de baixa inadimplência, num ambiente de retração demanda; b) o

aumento das restrições e o endurecimento das regras para a concessão dos créditos, assim

como a elevação da exigência e da taxa operacional cobrada, não foram suficientes para

garantir a redução da taxa de inadimplência no programa de microcrédito durante o período

considerado; c) quanto mais o programa afasta-se de seu público alvo, mais frágil tomam-se os

mecanismos da construção metodológica, próprios do microcrédito, para manter baixa a taxa

de inadimplência.

Não foram estabelecidas hipóteses para os objetivos secundários dadas as limitações do

estudo de caso para explicar as razões da baixa demanda pelo micro crédito n~ Estado de São

Paulo, assim como para aprofundar um estudo comparativo entre um programa totalmente

estatizado como o do Governo do Estado e as ONGs de concessão de crédito popular.

Reconhecemos, também, não ser suficiente um estudo da aplicação da tecnologia creditícia de

microcrédito em um só programa, para fazer uma profunda análise das diferenças entre a

estratégia da gestão de risco de crédito do sistema financeiro e aquela utilizada nos programas

populares de crédito produtivo no Brasil.

É importante salientar, ainda, que não foram todas as hipóteses que se confirmaram, e que

trata-se de estudo de um programa que, apesar do vigor, ainda está na infância no que diz

respeito "a existência de massa de dados compilados para garantir a conclusão de uma tendência

a partir dos estudos estatísticos de um período de apenas dezenove (19) meses de operação.

Mas, apesar de seu pequeno tempo de funcionamento, a sua inserção numa região de grande

vitalidade socioeconômica e política impulsionou o seu crescimento e a sua identificação como

um dos principais programas de política pública no município, ao mesmo tempo que o fez

passar por experiências duras e reconhecidas como de bastante impacto nas instituições de

microcrédito. Por isso, com a análise da experiência de Santo André pretendemos cooperar com

a prática da divulgação dos estudos de casos reais, principalmente enfocando os problemas

encontrados, a estratégia de enfrentamento e os resultados. Ponderamos que tem sido mais

comum no Brasil, que os casos sejam contados apenas pelo lado dos sucessos obtidos. Desse

modo, quase sempre contribui-se pouco para o acúmulo do conhecimento sobre o assunto e de

suas melhores práticas. Não foi essa a postura adotada em nosso trabalho.

De um lado buscamos identificar as reais diferenças metodológicas entre a tecnologia de gestão

de risco de crédito tradicional do sistema financeiro e a utilizada nos programas populares de
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crédito. Buscamos também compreeder a competição entre o modelo subsidiado do Governo

do Estado de São Paulo (Banco do Povo - SERT), e os diversos modelos que buscam a auto-

suficiência geralmente operados pelas ONGs de microcrédito.

Com isso pretendemos contribuir para o debate e incentivar o enfrentamento do desafio de

superar a dificuldade no crescimento do microcrédito no Brasil, e particularmente no Estado de

São Paulo.

1.3 METODOLOGIA DO TRABALHO

Inicialmente fizemos um levantamento bibliográfico dos estudos sobre outros programas e das

análises apresentadas por especialistas em conferências sobre micro-crédito no BrasiL

Pesquisamos também as informações disponíveis nos Sites com acesso pela Internet. Fizemos

ainda, um estudo dos fundamentos metodológicos para a formação de agentes de

crédit05publicados com o apoio do BNDES e utilizados pelo Banco do Povo de Santo André.

Identificamos como ferramenta básica de análise da inadimplência o estudo de autoria de

Katherine Stearns publicado pela ACCIÓN International (Document N°5) intitulado "The

Hidden Beast: In Microenterprise Credit Programs. Este estudo é, reconhecidamente, uma

referência internacional sobre a especificidade da ocorrência de inadimplência nos programas

de microcrédito.

Estudamos a gestão de risco de crédito geralmente utilizada pelo sistema financeiro tradicional,

procedendo a uma comparação com a aplicada no Banco do Povo de Santo André, e buscamos

dados sobre o desempenho dos programas que podiam servir de comparação na monografia.

Com a experiência prática na gestão do programa de crédito e na busca das informações para

orientar o estudo, articulamos duas pesquisas6 incluindo o universo dos clientes do Banco do

Povo: uma, quantitativa, realizada somente com os tomadores de crédito na instituição; e outra,

qualitativa (grupo de discussão), incluindo clientes e não-clientes, para conhecer a imagem

percebida sobre o banco e os bloqueios que poderiam explicar a baixa demanda pelo crédito.

Além disso, solicitamos um estudo estatístico de cruzamento de dados dos arquivos de clientes,

com o objetivo de identificar características típicas que pudessem nos levar a conhecer a

probabilidade de inadimplência.

Procedemos ao levantamento dos fatores externos fora da govemabilidade do programa que

podiam ter impactado os empreendimentos financiados, por meio da compreensão da situação

macroeconômica regional. Para isso, fomos buscar dados da Cidade nos arquivos da Prefeitura,
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da ACISA (Associação Comercial e Industrial de Santo André), na PECOMPE7 (pesquisa de

Conjuntura das Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo) - GRANDE ABC, na

PED- ABC (Pesquisa de Emprego e Desemprego) DIEESE/SEADE8
, no CAGED (Cadastro

Geral de Empregados e Desempregados)9, e em publicações com artigos analisando a situação

socioeconômica local.

Analisamos, finalmente, os dados da carteira de crédito, desde o início dos trabalhos, em maio

de 1998 até o final de 2000, incluindo um estudo sobre os clientes que ficaram inadimplentes

no período, o comportamento operacional da equipe e a consistência metodológica dos

profissionais responsáveis pelos levantamentos sócio-econômicos.

CAPÍTULO 2

RELA TO DO CASO

O BANCO DO POVO DE SANTO ANDRÉ - O CRÉDITO SOLIDÁRIO

Na campanha para as eleições municipais em Santo André, Estado de São Paulo, em 1996, o

então candidato a prefeito (pelo Partido dos Trabalhadores) Celso Daniel, estabeleceu como

uma das propostas de governo, a formação de um banco de crédito popular. Era um

compromisso que fazia parte da estratégia de desenvolvimento e de combate ao desemprego e a

exclusão social, que seria, como foi após as eleições, articulada e organizada pelo DEGER

(Departamento de Geração de Emprego e Renda), parte da estrutura da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico e Emprego do município.

Eleito Celso Daniel prefeito, deu-se o inicio ao estudo para a formação de um programa de

crédito produtivo popular a partir da formação de uma comissão que, de um lado, estudou uma

proposta de viabilidade econômico-financeira e, de outro, analisou os diversos modelos

institucionais existentes, assim como a forma legal de sua implantação, prevendo a participação

do poder público local.

A discussão ocorreu, inicialmente, na Agencia de Desenvolvimento Regional do ABCIO ,numa

tentativa de organizar um programa regional de crédito popular, mas as dificuldades de

coordenação e entendimento entre prefeituras de partidos diversos inviabilizaram a iniciativa.

Após a coleta de informações por meio do acesso aos dados históricos, e da visita a outros

programas já existentes (ICC - Portosol, em Porto Alegre-RS, BRB trabalho 11, Brasília-DF),

foram apresentados ao prefeito três modelos institucionais: a) a prefeitura assumiria toda a
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organização e aportaria os recursos financeiros; b) a prefeitura agiria como catalisador dos

órgãos da sociedade civil na formação de uma ONG ( Organização Não Governamental),

podendo até aportar recursos financeiros; c) a prefeitura formaria parceria com a sociedade,

criando uma entidade sem fins lucrativos, que agiria com independência (uma organização

com a natureza de uma ONG, mas com a participação da prefeitura).

Consideradas as vantagens e desvantagens dos três modelos básicos, optou-se pelo

envolvimento da sociedade no projeto para formação do Banco do Povo, com a participação

das entidades representativas dos empregadores, dos trabalhadores e de outros membros da

sociedade civil na formação de uma ONG. Este modelo era, em síntese, o praticado por ICC

Portosol (Instituição Comunitária de Crédito PORTOSOL) em Porto Alegre no Rio Grande do

Sul, exceto pelo fato de que, enquanto lá os representantes da sociedade não aportaram recursos

para o fundo de empréstimo, em Santo André todos os sócios colocaram recursos financeiros

para a formação do fundo inicial do programa de crédito.

Conforme palavras do prefeito de Santo André, publicadas no primeiro informativo de

lançamento do programa, "Trata-se de uma iniciativa de estímulo ao desenvolvimento e à

geração de emprego e renda nas camadas de atividade econômica mais necessitadas de inclusão

econômica e de reconhecimento social.

Desta forma, pessoas com um pequeno negócio ou atividade econômica, formal ou informal, e

que dificilmente teriam empréstimos no sistema bancário, conseguirão levar adiante seus

pequenos empreendimentos graças aos créditos que poderão obter.

O Banco do Povo, ora inaugurado, combina duas propriedades merecedoras de significativa

consideração. Por uma parte, concretiza e expande a idéia de que o crédito constitui, também,

um direito da pessoa na sua dimensão produtiva, e, 'por outra, desenvolve uma inovadora

metodologia de concessão de crédito, adequada às micro-finanças.

Ao mesmo tempo, o Banco do Povo, visto pela ótica social, desenvolve processos não menos

revolucionários de combate à pobreza com características autenticamente emancipadoras e com

propriedades de inclusão social, pois a partir de um estímulo econômico o crédito, e graças ao

próprio esforço e trabalho dos empreendedores, conseqüentes efeitos sociais: oferecer

alternativas de sobrevivência e superar a linha da pobreza e da exclusão social.

[ ] Gostaríamos de ressaltar, ainda, o empenho e a responsabilidade da sociedade civil neste

Projeto, ao ponto de poder apresentar hoje uma entidade, que, pelo seu formato institucional-

possível pela participação econômica e as parcerias da ACISA, do SEBRAE/SP, do

SETRANS, do Sindicato dos Bancários do ABC e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC- será

uma instituição não do poder público municipal, mas da cidade de Santo André, isto é, da

13



própria sociedade. Esta instituição será gerida com autonomia e independência e buscará guiar-

se pelo profissionalismo, competência e eficiência."

Nessa publicação, que lança para sociedade em Santo André o programa municipal de micro-

crédito, está sintetizada a construção ideológica do projeto, assim como suas principais regras.

Natureza, Público Alvo e Objetivos

O programa Banco do Povo de Santo André - O Crédito Solidário identifica-se com a

concepção de que o acesso ao crédito é uma questão de cidadania e, por isto mesmo, entende

como fundamental o crédito para os cidadãos empreendedores. Não, tem como objetivo

conceder crédito para consumo pessoal ou para pagamento de dividas anteriormente contraídas

a não ser aquelas vinculadas diretamente ao negócio, onde o empreendedor eventualmente

procura melhorar o perfil de dívida de investimento feita com fornecedores. É conhecido,

assim, como um programa de crédito produtivo por procurar financiar a sustentação e

desenvolvimento de atividades que gerem emprego e renda no município, ou que pelo menos

possa ajudar a mantê-los.

Tem como principal característica o respeito aos empreendedores, por mais simples que sejam

as atividades que desenvolvam, e procura dimensionar as exigências, as garantias necessárias e

a forma de operacionalizar, de maneira a responder às necessidades dos seus clientes.

Entretanto, o Banco do Povo procura também evitar as práticas clientelistas ou assistencialistas

e não deve financiar atividades que atentem contra a vida, o sistema ecológico, ou que sejam

consideradas contravenção. Devido ao crescimento do desemprego e ao aumento da

informalidade no trabalho, o programa atende também aos empreendedores que trabalham

como autônomos prestadores de serviços, assim como àqueles ligados às atividades da

economia informal 12. Reconhece a instituição a importância da regularização pública das

atividades, pelos benefícios sociais dela decorrentes, e age assim como incentivador e não

como fiscalizador.

Podemos dizer, também que, embora possa atender a empreendedores de médios e até de

grande negócios que tenham acesso ao sistema financeiro, esses não são os clientes para os

quais a metodologia (filosofia, premissas, políticas, diretrizes, etc ..) do programa é voltada.

Nesses casos, os clientes, na maioria das vezes, optam pelo crédito no Banco do Povo por uma

relação de oportunidade e não para evitar a exclusão. Essa diferença de oportunidade de acesso

é uma variável que será considerada quando do estudo da imagem que os clientes têm sobre a

instituição e o grau de valor que consideram ao priorizar, ou não, a manutenção das prestações

em dia com o Banco do Povo, para preservar o acesso ao crédito.
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o objetivo principal do programa nos primeiros meses de implantação foi identificar agentes

econômicos com comportamento empreendedor, que estivessem desenvolvendo, há pelo menos

6(seis) meses, formas de produção e comercialização que gerassem renda para sobrevivência

ou acumulação de capital, para sustentar e apoiar o crescimento das atividades econômicas,

cooperando assim para a garantia ou o aumento do nível de emprego. Somente depois de dois

anos de operação o banco irá iniciar a preparação para implantar linha de crédito para quem

quer iniciar um negocio por conta própria, devido à necessidade de maior experiência e

treinamento de equipe, tendo em vista importar em nível de risco diferenciado.

Independentemente da atividade trabalhada pelo cliente ser formalizada ou não, o público-alvo

prioritário é composto pelos empreendedores excluídos do acesso ao sistema tradicional de

financiamento bancário.

1998: O Primeiro Ano

Na apuração da atividade do primeiro ano da instituição, declarada em relatório anual,

encontramos a reafirmação de seu caráter, sua natureza, organização e seus resultados, como

veremos a seguir.

O Banco do Povo de Santo André - O Crédito Solidário é uma instituição-programa que

nasceu do interesse público em viabilizar alguns programas articulados pela Prefeitura de Santo

André em conjunto com a sociedade local, para garantir renda, gerar emprego e aumentar o

número de postos de trabalho no Município. É uma estratégia de política pública que, em

conjunto com outros programas, visa promover a inclusão social a partir da concessão de

microcréditos para estimular empreendimentos formais ou informais.

Em 16 de Abril de 1998, foi registrada a sociedade civil sem fins lucrativos, com o nome de O

BANCO DO POVO DE SANTO ANDRÉ - O CRÉDITO SOLIDÁRIO, formada por:

PMSA - Prefeitura Municipal de Santo André; ACISA - Associação Comercial e Industrial de

Santo André; SETRANS - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do ABC;

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC; Sindicato dos Bancários do ABC.

O SEBRAE - SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo), de acordo

com um contrato de convênio, participa como o representante das Micro e Pequenas Empresas,

provendo parte do aluguel do mobiliário e de equipamentos.

O Banco do Povo conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, que por meio de um

contrato de interesse recíproco passou a ser a instituição financeira com quem faz suas

operações bancárias.
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1)0 desenho institucional adotado foi o tradicional e típico em instituições dessa natureza

como segue:

ASSEMBLÉIA DOS SÓCIOS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO FISCAL

GERÊNCIA

AGENTES DE CRÉDITOFUNCIONÁRIOS ADMINST.

A Assembléia dos Sócios é o órgão máximo da instituição, formado por três representantes da

Prefeitura, um representante do SETRANS, um da ACISA, e um representante dos Sindicatos

de metalúrgicos e dos bancários, a quem cabe prioritariamente aprovar os estatutos; estabelecer

as diretrizes gerais das atividades do Banco do Povo; eleger e destituir os membros do

Conselho Administrativo; examinar e aprovar os balanços anuais de cada exercício; aprovar o

orçamento previsto de gastos e investimentos para o exercício seguinte; homologar os nomes

indicados para o Conselho Fiscal; homologar o nome dos técnicos que deverão compor o

Conselho de Administração, bem como dar posse a esse órgão da Associação; apreciar os

recursos de decisões de outros órgãos do Banco do Povo; decidir sobre a dissolução do Banco

do Povo, segundo os procedimentos estabelecidos no Estatuto; aprovar o ingresso de novos

associados no Banco do Povo mediante voto favorável de % de seus integrantes.

€) Conselho de Administração é formado por: três representantes da PMSA; um representante

da ACISA; um representante do SETRANS; um representante dos Sindicatos dos Bancários e

Metalúrgicos do ABC; cinco representantes da sociedade civil, sendo um do Conselho do

Orçamento Participativo, um do SEBRAE -SP e três de notório saber.

São atribuições do Conselho cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as deliberações das

Assembléias Gerais; definir a política geral e as estratégias do Banco do Povo; aprovar o

Regimento Interno do Banco do Povo; nomear o Presidente e contratar a Gerência Executiva,

bem como detalhar a competência e a estrutura do Banco do Povo; conhecer e manifestar-se

sobre os balancetes semestrais e sobre o balanço anual do Banco do Povo de Santo André:

O Conselho, a partir do respectivo parecer do Conselho Fiscal requerido, deverá: apresentar à

Assembléia Geral o Relatório Anual do Banco do Povo e as contas de receitas e despesas ,

com o prévio parecer do Conselho Fiscal; aprovar previamente contratos, acordos e

empréstimos a serem contraídos com outras instituições públicas ou privadas nacionais,

estrangeiras; aprovar a contratação de auditoria externa independente; analisar as propostas de

ingresso no quadro social do Banco do Povo, encaminhando para a Assembléia Geral dos
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sócios ; e, por fim, dar parecer sobre propostas de alteração estatutária e encaminhar parecer

para a Assembléia Geral.

O Conselho fiscal é o Órgão de controle do Banco do Povo de Santo André.

2) O Início das Atividades

O Banco do Povo de Santo André iniciou as suas atividades com um capital aportado pelos

sócios num total de R$ 507.666,67. Ao término do exercício de 1998 o Banco encerrou suas

atividades com um total aportado de R$ 562.500,02. O fundo do Banco até Dezembro de 1998,

foi assim composto:

Prefeitura de Santo André: R$ 400.000,00; Sindicato dos Metalúrgicos do ABC: R$ 25.000,00;

Sindicato dos Bancários do ABC: R$ 25.000,00; SETRANS: R$ 50.000,00; ACISA: R$

50.000,00

Houve aporte do SEBRAE - SP, de acordo com o convênio firmado, na forma de aluguel do

mobiliário, equipamentos e apoio ao fortalecimento da instituição, pagando consultoria de

fortalecimento na formação dos agentes de crédito, completando o valor total acima.

Um gerente administrativo, uma auxiliar administrativo e seis agentes de crédito iniciaram a

atividade do Banco, tendo posteriormente sido selecionados mais três agentes de créditos.

Embora houvesse sido prevista a existência de uma gerente-executivo, a contratação ocorreu

somente em janeiro de 1999.

3) O Programa de Crédito

As políticas de concessão de crédito, incluindo público-alvo, limites de crédito e prazo, assim

como as taxas cobradas, são definidas pelo Conselho de Administração. Assim sendo, vamos

verificar durante o texto, que em diversos momentos houve variação de prazos e taxas, em fase

da avaliação da conjuntura macro econômica, suas previsões e o impacto disso na economia

regional e nos negócios dos clientes da instituição.

Há uma tensão positiva dentro do Conselho, que sendo formado por onze representantes,

distribuídos entre trabalhadores, empresários, poder público e sociedade civil, deve decidir em

diversas situações entre a necessidade de proteger o fundo de empréstimo ou ampliar o acesso

ao crédito.

Durante o período estudado, houve momentos tanto de restrição como de ampliação no que diz

respeito à concessão.

Mas as principais regras da política de crédito permaneceram durante o período. Elas foram:

os empréstimos são concedidos somente para atividade econômica, seja formal ou informal
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(crédito produtivo); os empréstimos são concedidos para os empreendedores que tenham suas

atividades exclusivamente no município de Santo André, embora possam morar em outro

município. Esta foi definida desde a formação do banco tendo como referencia a aprovação de

lei na Câmara que permitiu a participação da prefeitura inclusive com aporte de recursos, com

objetivo de gerar emprego e renda para a cidade; o empreendimento deve estar há pelo menos

seis meses em atividade; o empréstimo para capital de giro varia de R$300,OO a R$5.000,OO e,

para investimento (compra de maquinas, equipamentos, e reforma), de R$300,OO a

R$10.000,OO, sendo que para cooperativas e associações de produção pode chegar a

R$25.000,OO; o prazo máximo para empréstimo para capital de giro é de 6 (seis) meses sem

carência e, para investimento, 12 (doze) meses, podendo haver até 3(três) meses de carência

dependendo da situação; os pagamentos podem ser semanais, quinzenais ou mensais; todos os

créditos devem ter garantia (fiduciária, aval, ou garantia solidária)]3; os empréstimos não são

concedidos para aqueles que estão apontados como inadimplentes no SCPC, SERASA e

telechequel4
.

A rotina operacional prevista e aplicada para análise de um pedido de crédito é a seguinte:

começa quando uma pessoa interessada entra em contato com o banco, e estando enquadrada

nas duas premissas básicas (ter atividade econômica há mais de seis meses e desenvolvê-la

somente no município) preenche uma ficha de cadastro; se não houver apontamento, um agente

de crédito irá até ao local onde declarou ter a atividade, realiza um levantamento sócio-

econômico, levanta os dados do negócio, discute as necessidades do empreendedor, as

garantias possíveis e solicita a documentação necessária do possível cliente e do eventual

avalista; a partir desses dados, o agente prepara um pequeno processo com um parecer técnico

para apresentar ao comitê de credito; se a proposta for aprovada pelo comitê, o cliente é

informado para ir ao banco assinar o contrato (juntamente com o avalista, se houver); na



4)Desempenho Operacional e Análise do Portfólio

Antes de apresentar os dados gerais do desempenho anual, vamos relatar a preparação,

principalmente da equipe contratada para iniciar a operação do Programa.

Após o recrutamento e a seleção de seis pessoas para atuar como agente de credito, uma para

auxiliar administrativa e uma para a gerência administrativa e financeira, todos receberam o

treinamento para formação de agentes de crédito (abril 1998). O treinamento foi aplicado pela

oficina para agentes de crédito do Programa de Crédito Produtivo Popular do BNDES, sob a

responsabilidade da Consultora Evanda Burtet Kwitko, e posteriormente foi transformado em

padrão com a publicação da metodologia (1999). Ao retomar do treinamento, a equipe foi

apresentada ao SIP (Sistema Integrado Portosol), software comprado de Portos 01, para controle

financeiro. No dia 18 de maio inaugurou-se o Banco abrindo-se as portas para o público,

efetivamente, no dia 19 de maio.

Havia grande ansiedade na equipe, conforme apurado em entrevista, o que tomou importante

nos dois primeiros dias a presença da Consultora responsável pela sua formação.

Posteriormente, a Consultora registraria na apresentação de seu relatório: "A expectativa de

grande fluxo da clientela potencial nos primeiros dias de atuação do Banco do Povo, somada ao

fato de os recursos humanos que formam o quadro profissional iniciarem sua atuação com

microcrédito e nenhum deles sequer ter visitado ONG similar, tomou necessária nossa

presença nos dias iniciais de funcionamento da Instituição".

No mesmo relatório, aparece de forma clara a preocupação da Consultora, não só com a

inexperiência da equipe, apesar do elogio ao comportamento, como também com a fragilidade

da infra-estrutura disponível e a falta de definição de procedimentos mínimos de rotina para dar

segurança às operações. Várias orientações são registradas, desde a instituição de pequeno

caixa para despesas até a apresentação da norma operacional de Portosol, passando por

elaboração de cheques, alerta quanto a necessidade de regulamento de crédito e de infra-

estrutura de consulta cadastral dos clientes.

Dos primeiros créditos foram cercados de grande preocupação, dada a natural insegurança não

só dos agentes de crédito como também dos Conselheiros. O comitê de crédito funcionava tal

como uma sessão solene, quase sempre cercada dos cuidados próprios do reconhecimento da

falta de experiência no assunto.

A prática e os resultados irão demonstrar ao longo do tempo que pesou a fragilidade, ainda

existente na equipe, para captar informações importantes para concessão de créditos num

ambiente de informações assimétricas16
• É importante ainda, o grau de subjetividade presente

na natureza da metodologia de análise, que nos parece só ser superado ou reduzido com a
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maturidade adquirida no trabalho concreto. Mesmo assim, é bastante provável que as diferenças

de maturidade pessoal, de vivência, com as crenças e com os princípios arraigados nos

indivíduos também tenham tido um peso relativo importante. De fato iremos verificar

performances bastante diferenciadas, quando acompanhamos o desempenho da carteira de

crédito de cada agente no período em estudo.

Nesse primeiro ano, dois agentes de crédito se desligaram do Banco e três outros foram

contratados iniciando trabalho em novembro já com algum acompanhamento dos agentes mais

"antigos". Não se tratou, propriamente, de um treinamento estruturado "on the job" , em virtude

de não haver acúmulo na equipe para garantir a efetividade da capacitação desejável, mas

criou-se uma rica oportunidade de troca de experiência no período de adaptação inicial.

Ainda durante esse ano, a Consultora retomou para fazer acompanhamento da equipe e reforçar

a capacitação em três períodos (julho, outubro, novembro), ao longo de oito dias.

Em julho, a consultoria retomou tendo como objetivo o treinamento ao Conselho de

Administração, em especial os Conselheiros que constituiam o Comitê de Crédito 17, visando

elevar seu conhecimento da metodologia adotada, unificar os critérios de análise e facilitar a

tomada de decisão para a concessão do crédito; e também acompanhar a evolução da

Instituição e buscar planejar ações que melhorassem qualitativamente, os resultados obtidos.

Nessa oportunidade, além de trabalhar com a equipe e os Conselheiros o uso da metodologia

para concessão de crédito, é registrada a preocupação com a busca da auto-suficiência por meio

do balanceamento da carteira entre clientes no nível de sobrevivência, aqueles no nível de

acumulação simples, e os de acumulação ampliada, de forma a evitar a criação de uma

imagem de que o Banco só concede crédito para empreendedores mais pobres. Tal imagem, de

acordo com o texto da Consultora poderia comprometer a auto-suficiência.

Até então os agentes haviam realizado 77 visitas de coleta de dados e 53 prováveis clientes o

credito não havia sido concedido. Isso evidenciava o cuidado dos agentes, mas ao mesmo

tempo a inexperiência em não verificar o enquadramento do cliente antes do desgaste com o

levantamento sócio-econômico. Gerou-se, com isso, perda de tempo e de recursos, como ficou

apontado no relatório.

Pela primeira vez, aparece a preocupação com a divulgação do programa, o que Vai se

consolidar como uma dificuldade devido à demora na decisão de definir um plano sustentado

de marketing. Essa questão passa a ser uma variável importante, já que a baixa demanda pelo

crédito permeou o projeto nos primeiros anos. Já apareciam aí as críticas da Consultora e a

afirmação da necessidade do Conselho dar mais agilidade e independência ao Comitê de

Crédito diminuindo sua constituição.
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Em outubro, o retorno da consultoria se dá para fazer a seleção de três novos agentes de

credito, considerando a implantação do programa em um conjunto de favelas, tendo em vista

convênio da Prefeitura com a Comunidade Européia. O que iria viabilizar recursos para um

programa de financiamento ao inicio de novos negócios.

Em novembro, a consultoria marca o inicio da Cooperação Técnica entre GTZ18 (organização

de cooperação técnica da Alemanha) e Prefeitura Municipal de Santo André, prevista para o

período de 09/11/98 a 08/11/2000, baseada no documento "Desenvolvimento Sustentável do

Bairro Jardim Santo André".

A Consultora analisou a situação do Banco naquele momento, além de definir com a equipe

um planejamento para o ano de 1999. Ainda com taxa de inadimplência bastante baixa,

discutiu-se a divisão do trabalho de campo em áreas de atuação, organização de agenda e

formas de melhorar a divulgação, e alerta para a necessidade de pesquisar o cadastro dos

avalistas como forma de dar maior garantia aos créditos. Até então, não havia a prática de

consulta da situação cadastral dos avalistas no mercado.

A Consultora alertou a equipe quanto à necessidade de desenvolvimento de postura

empreendedora e de acompanhamento do cliente. Observou também a importância de

completar a formação da equipe, levando a seleção do gerente executivo que posteriormente

assumiria as funções em janeiro do ano seguinte.

A equipe terminou 1998 com sete agentes, sendo três bastante novos na prática de análise para

concessão de crédito. Ao longo de sete meses foram concedidos 184 créditos com uma média

aproximada de 26,3 por mês.

O valor emprestado até dezembro foi de R$ 404.258,85. O valor médio dos créditos concedidos

foi crescendo de maio até setembro com um pico médio de R$ 2.622,64. Em outubro, ocorreu

uma queda para .novamente crescer até R$ 2.576,15, fechando o ano com R$ 2.197,06 de

média.

Quanto à finalidade, os créditos ficaram assim divididos: 78,8% para capital de giro, 19% para

capital fixo e 2,2% para capital misto. Dos créditos concedidos, 60,9% foram para o setor

formal e 39,1 % para o setor informal; 43,5% dos créditos concedidos foram para mulheres e

56,5% para homens; em média, os empréstimos foram de 6 meses.

A carteira analisada, com data de 29/12/98, mostrou que, de um total de 172 créditos da

carteira ativa, um agente foi responsável por 37% do total, com 64 créditos, e um valor de

R$123.786,25. Os outros três agentes seguem com 29,28 e 22 créditos, respectivamente.

Nesse relatório ainda se encontravam dados da carteira dos dois outros agentes que haviam

saido do Banco em setembro e outubro.
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Até o final de 1998, o Banco mostrou a necessidade de melhorar a produtividade operacional,

elevando a média de número de créditos concedidos por agente, fase na qual perdeu dois

agentes "mais experientes" e teve incorporados três outros novos. Certamente não foi

desprezível o impacto desse turnover para a sedimentação da cultura metodológica na equipe.

No relatório de novembro, a Consultora registrava 1,62% de inadimplência acima de 30 dias de

atraso, sendo que a inadimplência total mostrava 3,23%. Por esta razão, ficou a preocupação

com o reforço da aplicação da metodologia no que diz respeito aos procedimentos e práticas de

controle da carteira dos agentes e a infra-estrutura necessária para sustentar o crescimento do

Banco, garantindo a continuidade da baixa taxa de inadimplência.

Ao terminar o ano, os débitos vencidos há mais de trinta dias não chegavam a 1% da carteira

ativa, totalizando um valor de R$ 1.416,66. Já os débitos com menos de trinta dias somavam

um total de R$ 8.852,44 (3 %).

Quanto ao desempenho financeiro, o ano terminou com as aplicações financeiras ainda

formando a maior parte das operações do programa. Por outro lado, embora o crescimento

percentual da carteira ativa tenha sido bastante interessante, ele já apontava a dificuldade de

demanda pelo crédito, que vai aparecer com bastante intensidade no segundo semestre do ano

seguinte.

Quanto às despesas, aquelas relativas a pessoal tiveram o maior peso na composição geral,

tendência que vai permanecer dada a natureza de atividade intensiva em mão de obra com um

nível de especialização importante. Isso levou à reflexão o Conselho de Administração,

preocupado com uma política de salários e benefícios para garantir um quadro mais estável

para a continuidade do programa.

O Banco terminou 1998 com um turno ver além do desejável no quadro de agentes de crédito e

com uma forte demanda por um salário mais adequado à região.

1999

No início de janeiro, o Banco completou o seu quadro de gerência, e a equipe iniciou uma

discussão para a solução dos problemas pendentes e a formulação de um planejamento anual.

Logo ficou evidente a necessidade de estabilizar as relações internas da equipe para gerar um

ambiente de cooperação e de comprometimento, dando-se respostas às reivindicações de salário

e condições de trabalho dos funcionários, além da importância de traçar um plano com metas

de produtividade internamente pactuadas bem como de um plano sustentado de marketing para

garantir a elevação da demanda pelo crédito.
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o gerenciamento participativo passa a ser fundamental para dar condições de um ambiente de

compromisso com os resultados da instituição, sendo logo reforçado pelo início da implantação

de um programa de Qualidade Total orientado pelo SEBRAE-SP. Ao mesmo tempo, algumas

ações de marketing foram articuladas a partir de um debate da equipe com um especialista de

agência contratada para atender a Prefeitura de Santo André. Não chegou a constituir-se,

entretanto, em um plano de marketing completo, como seria desejável, pois não existia verba

definida pelo Conselho para seu financiamento.

Com a participação de todos, deu-se inicio a um processo de decisões coletivas para o

enfrentamento do desafio de fazer crescer a carteira ativa mantendo baixa a inadimplência,

visando atingir o objetivo de alcançar a auto-suficiência19 num período de três anos de

operação.

Como parte da equipe de trabalho de campo, cada agente de crédito era chamado a definir uma

meta de produtividade, no que diz respeito á concessão de crédito, tendo como referencia

principal a quantidade de número créditos e não o valor emprestado.

Cada agente calculava as possibilidades de sucesso baseado no seu conhecimento prático. Isso

devia envolver certamente uma consideração da potencialidade da demanda pelo crédito em sua

área de atuação e sua capacidade de avaliar as condições de conceder os recursos aos potenciais

clientes.

Nesse ano, houve de fato um crescimento da produtividade por agente, se considerarmos a

média do número de créditos concedidos. Mas simultaneamente vamos ver crescer a

inadimplência que acaba tomando-se um problema bastante grave, dada a redução da demanda

pelo crédito e a conseqüente queda da carteira ativa no segundo semestre de 1999, o que

impulsionou a elevação percentual dos créditos em atraso.

Foi também um ano no qual se buscou uma ação planejada de forma ampla envolvendo todos

os funcionários e uma parte do Conselho de Administração. Embora tenha sido mantido

informado de todos os passos do planejamento da equipe em sua totalidade, o Conselho não

conseguiu ter um participação mais ativa devido às outras atividades de seus membros.

Nesse primeiro planejamento realmente feito com a participação de todos, vamos notar que

muitos objetivos não chegaram à fase de quantificação. As metas de produtividade para fazer o

crescimento da carteira ativa, o que envolvia principalmente os agentes de crédito, foram

definidas desde o mês de janeiro, embora o planejamento final tenha sido consolidado com as

decisões do Conselho em abril.

Os objetivos gerais no planejamento de 1999, resultantes do acumulo das reflexões coletivas

do primeiro trimestre, apareceram assim declarados: consolidar o banco como uma das
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estratégias de política pública de inclusão social no município de Santo André, por meio de

ação efetiva e ampla de oportunidades de crédito para seus cidadãos empreendedores; implantar

método e desenvolver procedimentos de gestão participativa e iniciar um programa de

qualidade na instituição; elevar a produtividade com vistas a garantir a auto-suficiência dentro

do prazo previsto pelo projeto inicial; organizar a participação do Banco do Povo no projeto

integrado de urbanização de favelas, que a Prefeitura desenvolve com o apoio da comunidade

européia; implantar o Banco do Povo Itinerante; trabalhar para organização de rede nacional de

troca de experiências entre os programas de microcrédito e iniciar relações com as redes

internacionais; fazer plano de observação permanente da conjuntura macroeconômica.

Para isso, foram considerados os planos de atuação institucional, operacional, organização

administrativa, estrutural, financeira, de recursos humanos, marketing e consolidação na

sociedade, e também o plano das relações nacionais e internacionais de intercâmbio de

experiência e busca de suporte.

No plano de atuação institucional a proposta era acompanhar e influir nas discussões sobre a

regulamentação da atividade de microcrédito e legislações sobre impostos. Entretanto, somente

foi possível o acompanhamento das decisões, já que, de certa forma, a legislação (Lei n° 9790,

de 23 de março de 1999; Decreto n° 3100, de 30 de junho de 1999; Portaria 361, de 27 de julho

de 1999) que passou a reger a atividade teve um fórum de decisão que não possibilitou a

participação dos reais operadores do microcrédito.

Após a regulamentação da lei o Conselho avaliou a importância de fazer as modificações

necessárias no Estatuto da Instituição e encaminhou a mudança requerida pela lei, _solicitando

em final de dezembro o seu reconhecimento como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público).

Naquele ano a meta operacional foi atingir em dezembro um total de 1000 créditos concedidos,

tendo renovado 90% dos créditos possíveis e ter executado todas as operações de recuperação

dos créditos em atraso. Além disso, foram considerados fundamentais o estudo da área de

atuação, visando um plano sustentado de marketing; a redução do tempo de concessão de

créditos, o melhor controle do portfolio pelo agente e a sedimentação dos fundamentos

metodológicos, como metas ligadas à qualidade da ação operacional.

Ao mesmo tempo, foi registrada a preocupação com a preparação dos agentes para implantação

do programa nas quatro áreas de favela (Tamarutaca, Quilombo, Sacadura Cabral e Capuava)

constantes no programa de urbanização e inclusão social pactuado entre a Prefeitura e a

Comunidade Européia.
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A organização administrativa foi contemplada nas definições de metas. O manual de crédito, o

regimento interno de procedimentos, a definição de tarefas e processos e relatórios de controle

também foram considerados, assim como a infra-estrutura necessária para uma operação de

qualidade.

O controle financeiro demandava para aquele ano: re-estudo da planilha de viabilidade;

organização de fluxo de caixa; informatização do controle das operações de aplicações;

controle de redução de custos; e a preparação para controle especifico do futuro fundo do

BNDES.

No planejamento foram consideradas importantes as metas de organização dos recursos

humanos, sempre ligada à estratégia de gerência participativa e à implantação do programa de

qualidade, com o reforço da unidade da equipe e do espírito empreendedor, por meio de

educação e treinamento dos funcionários.

Por fim, foram listados os diversos objetivos para a implantação de um plano de marketing, e

também aqueles ligados à relação com a comunidade de microcrédito no âmbito nacional e

internacional.

Já no primeiro trimestre do ano, o Conselho, preocupado com as repercussões da

desvalorização do real, após seminário de análise, tomou a decisão de modificar a política de

crédito no intuito de proteger o fundo.

Em virtude do cenário que apontava para a possibilidade de crescimento inflacionário, e

considerando que o programa empresta para receber em parcelas iguais sem correção, a taxa

cobrada do tomador de empréstimo foi elevada de 4%para 4,5%; passou-se, ainda, a cobrar

uma taxa administrativa de abertura de crédito de 1%; e reduziu-se o prazo dos financiamentos

para investimento fixo de 12 para 6 meses, limitando o valor máximo a R$ 2.000,00.

Portanto, fez o Conselho um movimento conservador para preservação do fundo. Do ponto de

vista do acesso às fontes de financiamento, os movimentos na política de crédito, quando

mexem em taxas, prazos e limites, ampliam a abrangência ou restringem o acesso, praticando,

nesse caso, momentaneamente, uma exclusão.

Esse é o principal desafio de um Conselho de um programa de microcrédito que busca a auto-

suficiência. Ora, é preciso flexionar, no intuito de ampliar a abrangência e, portanto, dar

condições de incluir mais empreendedores populares. Ora, impõe-se praticar restrições e

modificar taxas no intuito de proteger o fundo de crédito.

Dois outros movimentos na política de crédito foram feitos, durante o período em estudo, que

certamente cooperaram com a política de facilitar o acesso ao crédito.
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Em março, decidiram os Conselheiros manter o limite máximo de prazo em seis meses,

aumentar a taxa de administração para 4%, aplicar uma taxa operacional de 4% para

empréstimos com até 3 meses de prazo de pagamento, e para 5% para aqueles acima de 3

meses.

Essa política permaneceu até outubro, quando o Conselho avaliou não haver mais risco de uma

elevação inflacionária. Restabeleceu-se, então, o prazo máximo de doze meses, mantendo-se a

taxa de 4% para empréstimos em até 3 meses e reduzindo para 4,5% os empréstimos com prazo

de pagamento maiores que 3 meses. Também mudaram a política de cobrança de taxa

administrativa, de forma que na renovação, se o cliente não tivesse tido atraso maior que trinta

dias, no crédito anterior, poderia pagar uma taxa de 2%; e, se o atraso apurado tivesse sido de

trinta dias ou mais, e mesmo assim fosse concedido o crédito, a taxa voltaria a ser de 4%; além

disso liberou-se o pagamento de taxa àqueles que não tivessem tido nenhum atraso.

Em abril de 2000, outra avaliação fez o programa reduzir a taxa de administração e a

operacional para 3,9%, passando a cobrar 2% de taxa de administração para as renovações com

atraso anterior de até 29 dias, 3,9% de taxa de administração para os atrasos de 30 dias em

diante, e liberando da taxa aqueles que pagaram rigorosamente em dia.

Durante o primeiro semestre, foi desenvolvido um projeto de atendimento aos empreendedores

da periferia do Município denominado Banco do Povo Itinerante. Esse projeto foi viabilizado

com um contrato de utilização de um ônibus de propriedade da EPT (Empresa Publica de

Transporte), que, tendo sido remodelado, continha um auditório para doze pessoas, uma

estrutura de multimídia para exposição do programa, além de um pequeno escritório para

possibilitar o atendimento e análise dos empreendimento de forma mais individualizada. O

projeto foi lançado no dia do primeiro aniversario do Banco do Povo e aos poucos consolidou-

se como uma marca do programa.

Do ponto de vista da capacidade de concessão de crédito, houve um grande crescimento da

disponibilidade de recursos. A prefeitura de Santo André aportou no primeiro semestre

R$450.000,00 para incorporar ao fundo rotativo de crédito, e o BNDES no segundo semestre

emprestou um pouco mais de um milhão de reais do Programa de Crédito Produtivo

Popular2o. Isso possibilitou a formação de uma nova carteira de crédito, que acabou fazendo

parte da estratégia que viabilizou a implantação do programa de redução da inadimplência.

O desempenho em 1999

O crescimento da media mensal de número de crédito subiu para 52,5 créditos, enquanto que

nos últimos seis meses anteriores a média mensal tinha sido de 30 créditos. Nos sete meses do
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ano de 98, com os ajustes necessários de entrada e saída de agentes, que a média foi de 6

créditos para cada um, sendo que no período seguinte subiu para 7,5. O período de melhor

desempenho foi de março até agosto de 1999, com uma média de 11,76 créditos por agente,

caindo nos quatro meses seguintes para uma média de 8,69 créditos.

A taxa de inadimplência medida pelos atrasos acima de trinta dias verificada em dezembro de

1998 tinha sido de 0,94%. Em 1999, ela passa a ter um crescimento contínuo, com início em

fevereiro, trazendo os primeiros reflexos de créditos concedidos no ano anterior. Essa

tendência só vai se reverter com um intenso trabalho de análise e amadurecimento da equipe.

jan/99 fe\"/99 111:11-/99 IIbrl99 m:ti""9 jUII/99 juU99 ago/99 5('1199 oul/99 110\'/99 dczl99

Yalur 3583,32 7307,8 13677,34 19481,62 22513,08 23819,43 26404,95 30551,59 36219,39 44513,02 48196,63 46580,13

Gerai'}:, 1,18 2,26 3,18 3,75 3,96 4,18 4,46 4,91 6,03 7,62 9,09 10,71

8NDES 0,08

-Plarnlha da evoluçao da inadimplência (atraso acima de 30 dias) no ano 1999.

É importante assinalar que a média de créditos por agente não representa sozinha o melhor

indicador para tentar explicar o real desempenho da equipe, já que entre eles desde o inicio das

operações do Banco, o agente de crédito que apresentou uma produtividade quase sempre o

dobro da média dos outros, foi exatamente o que posteriormente foi descoberto envolvido em

verdadeiras fraudes e distorções de comportamento metodológico, o que culminou com sua

demissão, conforme vamos relatar.

Na continuidade da análise de 1999, que Jorge Gouvea21 (membro do Conselho de

Administração), distribuiu a todos os Conselheiros no primeiro semestre do ano 2000, disse

que, do ponto de vista do patrimônio, o Banco termina o ano de 99 com R$ 2.123,6 mil,

portanto um crescimento de 280% em função do aporte de recursos da Prefeitura no primeiro

semestre e também a entrada de R$l.O 17,00 mil vindos do Programa de Crédito Produtivo

Popular do BNDES, como empréstimo.

Ao mesmo tempo assinala que "depois de amargar um prejuízo de R$ 53.745,31 em 1998, em

1999 o Banco do povo apurou um Lucro Líquido de R$ 13.736,65, resultando numa

rentabilidade patrimonial de 1,3%." E também deixa claro que lia estratégia de manter a

instituição com elevada liquidez, ou seja, incrementar de forma gradual os empréstimos,

mantendo os recursos em aplicações financeiras, reflete uma postura cautelosa de redução de

riscos frente ao crescimento da inadimplência na sua carteira num cenário macroeconômico de

estagnação e desemprego elevado. Evidentemente que esta conduta pode ser mantida e garantir
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uma rentabilidade elevada enquanto a remuneração destas operações - próxima à taxa básica de

juros, que remunera as aplicações em títulos do governo - permanecer em patamares elevados.

Contudo, se realizada a expectativa de queda da taxa básica de juros, é possível esperar que a

instituição enfrente dificuldades oriundas da redução daquelas 'receitas financeiras'. Ou seja, o

Banco do Povo atravessa um momento crucial, um verdadeiro 'fio de navalha', tendo que

crescer e administrar a tensão entre a liquidez e a necessidade de se voltar para sua atividade

fim, e constituir uma carteira de operações de qualidade, numa conjuntura de instabilidade

macroeconômica." Demonstraram-se com isso suas preocupações num ambiente de redução da

demanda, tendo registrado a presença de uma instabilidade macroeconômica e o crescimento da

inadimplência por nós assinalados anteriormente.

Sobre a evolução dos empréstimos o economista constatou o recuo nos três últimos trimestres

de 1999 e levantou três hipóteses explicativas, como segue:

>- Estagnação econômica. O elevado desemprego e a estagnação da economia, ao reduzir a

renda dos moradores das regiões em que atua o banco, deprimem as expectativas de retomo dos

empreendimentos ali localizados, impactando negativamente "o lado da demanda" do crédito.

Acrescente-se ainda que a limitação da atuação geográfica da instituição e a ausência de uma

política mais ampla de popularização do Programa são dificuldades adicionais à

diversificação/ampliação da clientela do Banco do Povo;

>- Número de agentes de crédito. A instituição iniciou operação com seis agentes, número que

chegou a sete no final de 1998, reduzindo, desde setembro passado, a quatro efetivos em

campo. Na medida em que a média de créditos por agente cresceu de forma sustentada até

setembro, a redução do quadro certamente impactou negativamente o "lado da oferta" do

crédito;

>- A inadimplência. O volume de créditos em atraso (mais de 30 dias) que correspondia a

menos de 1% da carteira em dezembro de 98, ultrapassou a barreira de 5% em setembro. Esse

fato, ao impor a necessidade de maior seletividade na concessão de novos empréstimos e nos

esforços operacionais na recuperação dos 'créditos podres', também engessa o 'lado da oferta'

do crédito.

Registrou também Jorge Gouvea, um trecho do relatório da Gerencia do Banco, onde foi

exposta ao Conselho uma parte da estratégia utilizada para melhor viabilizar e dar solução à

inadimplência havida em 1999:

"É importante ressaltar que o Banco trabalhou (emprestou), até setembro, apenas com o fundo

próprio e a partir de outubro somente com o fundo do BNDES, e que iniciou o ano com uma
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inadimplência de 1,36%, e terminou com 10,71%. A partir da prática da utilização de dois

fundos, pudemos evidenciar e analisar de forma qualitativa o comportamento da inadimplência

dos dois distintamente. E embora a inadimplência deva ser medida no total dos fundos

administrados pela Instituição, é importante salientar que isto permitiu o isolamento do peso da

inadimplência no fundo próprio, fazendo migrar para o fundo BNDES (nas renovações de

crédito) os clientes com melhor perfil de pagamento. Ao mesmo tempo, os novos créditos

passaram a ser concedidos a partir da consolidação da aplicação mais apurada dos fundamentos

metodológicos desenvolvidos pela equipe sob a orientação da consultoria da Sra. Evanda Burtet

Kwitko. A resistência e a dificuldade da equipe em aprofundar os procedimentos e o estudo da

experiência prática como forma de garantir a baixa inadimplência, que foi registrada pela

consultora em seus relatórios, foi sendo modificada aos poucos com a prática interna da

organização à medida que a realidade foi mostrando sua importância concreta."

E finalmente vamos assinalar, no relatório do Conselheiro, a análise da redução da carteira

ativa22, um dos principais indicadores de desempenho de um programa de crédito. "Por sua vez,

a redução do volume de recursos emprestados - que desde setembro último ultrapassou a casa

de R$ 100 mil mensais apenas em outubro e janeiro, provocou a redução da Carteira Ativa do

Banco do Povo que, de um pico de R$ 620 mil em agosto, vem se reduzindo mês após mês

desde então, com um breve interregno em dezembro e janeiro. Na medida em que é a dimensão

da Carteira Ativa que determina o volume de receitas obtidas com a atividade fim da

instituição, é claro que este movimento descendente deteriorou a capacidade do Banco de

cobrir as suas despesas correntes."

Observando-se abaixo, o quadro da evolução da carteira ativa é fácil verificar que houve um

crescimento constante até o início do segundo semestre de 1999, com uma consistente queda

posterior, fazendo com que saltasse a taxa de inadimplência para 10,71% em dezembro.

Portanto, a elevação acelerada da taxa teve a queda da carteira ativa como elemento

fundamental. O que nos autoriza a dizer que a continuidade do crescimento da carteira ativa

bloquearia a elevação da taxa de inadimplência, e que a sua estabilidade provavelmente teria o

efeito de mantê-la constante, ou com crescimento a taxas menores. Isso vai mostrar que é mais

fácil visualizar a contenção da inadimplência quando ternos a estabilidade da carteira ativa e da

taxa de inadimplência, como vamos verificar em 2000. Embora o desejável é ter um

crescimento constante da carteira ativa, e a estabilidade ou a redução dos valores absolutos dos

créditos em atraso.
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o ano de 1999 caracterizou-se pelo esforço de elevação da produtividade, com a dinâmica

desenvolvida pelo trabalho de equipe, o planejamento mais estruturado, com definição de

metas, a criação da coordenação operacional e a maior divulgação do programa, mesmo sem

um plano de marketing estruturado.

Mas, por outro lado, vamos constatar um crescimento importante da inadimplência que

começa a aparecer já em fevereiro e março, inicialmente, em sua maioria, relativa a créditos

concedidos no ano de 1998. A inadimplência permanece até o segundo semestre de 1999 e só

vai ser debelada durante o ano seguinte.

Em 1999, reduziu-se o crescimento da carteira ativa. E embora deva-se levar em conta o

impacto da saída de dois agentes - um deles o de melhor desempenho na concessão de crédito -

. houve também os reflexos de uma clara redução da demanda pelo crédito. Esse quadro de

dificuldade da demanda, que já havia sido identificado desde final de 1998, vai aprofundar-se e

permanecer também durante 2000.

É relevante também assinalar os fatos que levaram à demissão do agente de crédito considerado

de "melhor" performance da instituição, até aquele momento, não só por caracterizar-se como

um caso clássico de fraude23 em progran1as dessa natureza, tal como tratado pela literatura

disponível, como também pelo impacto que o problema causou na equipe, além de ter sido ele

responsável por uma parte da inadimplência instalada na carteira da Instituição.
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o agente citado fazia parte da equipe que iniciou as atividades do banco. Era o agente de mais

idade e com grande experiência anterior de vendas e, de forma natural, estabeleceu-se como

uma referencia exercendo forte influencia na equipe pelo seu desempenho na concessão de

crédito. Mantinha um pesado discurso de identificação e comprometimento com o programa

estando sempre disposto a ajudar em tudo que fosse necessário sem restrições. Mas por outro

lado fazia questão de desestimular o acesso da organização com os clientes usando argumentos

da própria doutrina da metodologia que procura desenvolver no agente de credito a

responsabilidade sobre seus clientes.

Quando houve a seleção para coordenação dos agentes ficou frustrado por não ter sido o

escolhido em virtude de existir outra liderança mais positiva e aceita naturalmente pelo grupo.

Após a instituição da coordenação apareceram as dificuldades de acompanhamento da sua

carteira de credito, começando a ser motivo de alerta para a coordenação e a gerencia. Assim

como também da consultora, que alertou sobre a possibilidade da existência de relações

indesejáveis entre o agente de crédito e os clientes.

Após pouco menos de quatro meses é que foi possível, por meio de denúncia, constatar que o

agente havia criado uma malha de clientes dos quais pegava dinheiro "emprestado" e algumas

vezes produtos, a título de conseguir montar um processo de análise de crédito que garantisse a

sua aprovação.

Com isso, descobriu-se depois, que o agente utilizava todas as formas possíveis para fazer

artificialmente o enquadramento dos clientes ou avalistas dentro das regras do programa, para

conseguir a aprovação do credito.

Foram clientes fantasmas, endereços falsos, declarações de rendimentos inexistentes até que o

fato foi descoberto e o agente demitido imediatamente no mês de setembro, quando o programa

já tinha um quadro importante de inadimplência e começava a sentir a queda da demanda pelo

crédito.

O impacto na equipe foi bastante grande, pois não se podia imaginar a extensão das ações do

agente, embora posteriormente alguns declararam suspeitar de algo estranho na sua forma de

trabalho.

Desde quando começou a aparecer o crescimento da inadimplência, os agentes estavam

fazendo um estudo para reforçar os fundamentos metodológicos, mas apresentavam-se

dificuldades na fixação de vários procedimentos, conforme constatou a Consultora em seus

relatórios.

Aos poucos, verificou-se que o agente demitido não só fraudara vários processos para

concessão de crédito, como também trabalhara fortemente para fragilizar os princípios
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metodológicos, procurando ensinar para os outros agentes formas de apresentar a solicitação de

crédito de modo a aumentar a chance de aprovação no Comitê de Crédito.

A reflexão sobre o caso trouxe um ambiente de maior unidade e o reconhecimento da

necessidade de reposicionamento não só da equipe de campo, mas de todos os funcionários do

banco sobre a sua importância para garantir o crescimento saudável do programa de crédito.

Isso resultou em uma estratégia para debelar a inadimplência, que entre outras ações passou

pela formação de outra carteira de crédito [separando a carteira do fundo próprio do segundo

fundo (BNDES)f4 , nem sempre compreendida pelos analistas externos.

Por fim, é importante lembrar também que o banco não teve definida uma política de

renegociação de débitos em atras025 durante o ano e que somente estabeleceu e iniciou o

reconhecimento contábil de perdas no ultimo mês do ano.

Esses procedimentos são comumente aplicados pelos programas, embora existam restrições

apontadas pela experiência internacional quanto à prática de renegociação de débitos. Isso faz

com que não seja adequado fazer comparações de desempenho entre programas de crédito sem

ter o cuidado de verificar toda a política de administração das carteiras, e também o critério

usado para declarar a inadimplência existente.

Por outro lado, aprendeu a equipe banco do povo de Santo André que a inadimplência, vista

como uma taxa, poderia ter sido escondida se a demanda pelo crédito fosse alta e a carteira

ativa estivesse crescendo consistentemente, pois ela pode ser mascarada de diversas formas.

Mas compreendeu que de fato ela resulta de situações reais envolvendo pessoas e fanulias com

seus problemas de sobrevivência num determinado ambiente socioeconômico e que a

construção da solução iria partir da reconhecimento de sua natureza, sendo longo o caminho de

sua solução, conforme ensina Stearns, em The Hidden Beast: Delinquency in Microenterprise

Credit Programs.

Com esse entendimento, a equipe trabalhou formulando, na prática, uma estratégia de ação,

que evidentemente contou também com a orientação da Consultora e acompanhamento do

Conselho, conseguindo reduzir a inadimplência no decorrer de 2000.

2000

Podemos dizer que 2000 foi voltado para uma estratégia de ação, cujas prioridades envolveram

o esforço para aumentar a divulgação e propaganda do programa, com o objetivo de elevar a

demanda pelo crédito e fazer crescer a carteira ativa. Passou, então, a ter mais importância a

necessidade de ampliação da ação do programa nas áreas populares (áreas recém urbanizadas e

favelas), a maior preocupação com a qualidade dos créditos concedidos e, principalmente, a
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redução da inadimplência instalada na carteira do fundo próprio (fundo Um) e a recuperação

máxima possível dos créditos em atraso.

Apesar do sucesso no controle da inadimplência do fundo com os recursos do BNDES (fundo

Dois), a queda do total geral de inadimplência foi muito lenta. Não houve reação da demanda

suficiente para fazer crescer a carteira ativa, permanecendo o desafio de fazer crescer a

demanda pelo crédito. Ao que tudo indica uma das variáveis de impacto foi a redução da renda

das farm1ias, provavelmente devido ao nível de desemprego na região.

Foi um período de reestruturação das carteiras e combate à inadimplência estabelecida

principalmente no primeiro ano e meio de operação e de maior esforço na divulgação do

programa, conforme discutido e deliberado pelo Conselho de Administração no final de 1999.

Desde quando a inadimplência atingiu taxas próximas de 3% ( atrasos acima de 30 dias), a

equipe iniciou a discussão para definir uma estratégia que impedisse seu crescimento.

A avaliação da equipe durante 2000 mostrou que, mesmo sabendo teoricamente os riscos e as

dificuldades impostas por uma situação de carteira contaminada com inadimplência, não havia

consciência plena do grau de dificuldade que iria enfrentar. Ao mesmo tempo, aparecia um

quadro de redução da demanda pelo crédito que colocava os agentes mais voltados ao esforço

de elevar o número dos empréstimos concedidos, o que provavelmente abriu espaço para uma

instabilidade de comportamento em relação à aplicação dos melhores procedimentos da

tecnologia de concessão de microcrédito.

O crescimento persistente do "inimigo oculto" , como classifica Steams a ação destruidora e

silenciosa da inadimplência, e a demissão do agente de crédito cuja influencia dificultava a

sedimentação da metodologia, abriram espaço suficiente para implantação da estratégia de

sedimentar uma ação operacional sadia de análise de crédito.

A equipe passou a ter mais abertura para várias ações que foram reestruturando o desempenho

e sedimentando a ação operacional como segue:

a) uma primeira providencia importante discutida com a equipe foi colocar num mural interno

do Banco a relação dos inadimplentes, evidenciando o nome do cliente e o agente responsável,

numa visão de que a inadimplência apesar de ser uma taxa mostrada no vídeo do computador e

nos relatórios, é antes de tudo uma situação socioeconômica que envolve pessoas e famílias.

Isso mobilizou a preocupação de todos com a importância de analisar cada situação e tomar as

providências para receber os créditos concedidos.

b) o estudo dos fundamentos metodológicos passou a ser realizado com freqüência e por temas

apresentados pelos agentes de crédito. Foram usadas também, as informações sobre casos de

inadimplência instalada em programas de microcrédito fora do Brasil.
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c) os agentes passaram a apresentar a sua carteira de clientes para análise coletiva com a

equipe,

d) a análise dos casos passou a ser realizada em conjunto, buscando as informações originais

nos levantamentos socioeconômicos para compreender onde, na concessão do crédito teria

havido fragilidade na aplicação da metodologia. As resistências naturais a discutir

publicamente as eventuais omissões nos levantamentos e a não-percepção de evidências

importantes que poderiam alertar para um provável risco foram quebradas com a discussão de

forma solidária.

e) a reavaliação dos critérios para interpretação dos dados passou a ser discutidos para garantir

sua transformação em informações para a avaliação final do comitê de crédito.

f) passou a ser importante a identificação dos maiores problemas do levantamento

socioeconômico, como por exemplo a definição da melhor data de pagamento para o cliente.

Resultou daí o procedimento de solicitar que o próprio cliente escrevesse seu melhor dia de

pagamento no mês (quando possível), para evitar a alegação de que o eventual atraso teria tido

como causa o vencimento em data não acordada.

g) foi debatido um reposicionamento da relação cliente, agente de crédito e o banco, de tal

forma que a equipe compreendesse melhor a importância social do programa, assim como a

responsabilidade de manter a distância necessária em relação ao cliente, para evitar uma defesa

emocional da sua necessidade pelo crédito. No levantamento socioeconômico, por exemplo,

ficou clara a importância de estar atento a todos os detalhes, procurando não se encantar

quando aparentemente estivesse tudo muito "certinho", e nem se assustar quando o cliente

apresentasse uma situação de fragilidade de controle de dados sobre seu negócio.

h) quanto às garantias, foi acordado evitar o aumento das garantias fiduciárias, procurando

levar para a existência de fiador ou avalista, em virtude do potencial de controle que podem ter

sobre os clientes, e com isso aumentar a propensão ao pagamento em dia. E aos poucos a

equipe foi se aprofundando na análise da qualidade do fiador ou avalista, com definições de

critérios de avaliação levando em conta a sua independência e capacidade de cobrar do cliente,

assim como a possibilidade de garantir o pagamento, em caso do atraso do cliente.

i) aos poucos, foram sendo revisados todos os procedimentos que antecedem a concessão dos

créditos, numa rotina de tolerância zero, conforme declarou a equipe.

j) foram revisados também os procedimentos de recuperação de crédito com um maior rigor na

sua aplicação, tendo sido feita uma ação específica de cobrança de cada caso analisado, com a

atenção direta da coordenação operacional acompanhada pelos agentes de crédito e de comum

acordo com a gerencia.
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Todas essas ações começaram a ser desenvolvidas progressivamente a partir de setembro de

1999, mas permearam e tiveram sua consolidação durante todo o ano 2000.

Além dessas ações com a equipe, em outubro de 1999, foi proposto pela gerencia ao Conselho

que, ao iniciar os empréstimos com o fundo recebido do BNDES (como empréstimo) , o Banco

deixasse de operar créditos de seu próprio fundo. Essa medida teria a vantagem de reduzir o

custo para o cliente (IOF - Imposto Sobre Operações Financeira), além de que poderia a equipe

melhor medir o resultado das providencias tomadas na sua ação operacional.

Esse corte foi importante para segregar a inadimplência que estava localizada no fundo Um

(próprio), e a partir daí passar a trabalhar melhor os créditos concedidos, por meio da análise

dos fundamentos do microcrédito, concentrando a ação especial de cobrança nos clientes

inadimplentes.

Com isso, não só todos os novos clientes passaram a receber crédito pelo fundo Dois, como

também as renovações dos clientes, que nesse caso migravam para o novo fundo.

A mudança teve, na prática, o efeito de melhor acompanhar uma nova realidade de concessão

de crédito, podendo avaliar mais claramente a eficiência dos procedimentos resgatados.

Portanto, com uma análise mais qualitativa, tinha a equipe maior controle de seus resultados

efetivos.

Na apresentação da inadimplência, passou o programa a mostrar o conjunto dos dois fundos

como o portfolio total do banco como é o procedimento tradicional. Mas ao mesmo tempo

passou analisar e apresentar de forma separada a realidade do comportamento da

inadimplência, demonstrando que havia uma mudança qualitativa que aos poucos foi sendo

evidenciada.

A experiência ratificou a análise de Stearns sobre a dificuldade de debelar um quadro de

inadimplência ,instalado em um portfolio, dado o seu crescimento natural, caso os

inadimplentes tenham muitas prestações ainda a vencer. E aí mais uma vez foi importante a

estratégia, nem sempre aceita por todos observadores do programa mas apoiada pelo Conselho,

de medir e apresentar também a inadimplência por fundo de forma isolada.

Caso contrário, como a inadimplência segregada no fundo Um só foi debelada ao longo do ano

2000, com uma parte recebida dos clientes e outra enviada para perda contábil, teria a equipe

do Banco dificuldades em demonstrar para os interlocutores que a estratégia de

amadurecimento metodológico estava sendo eficaz para manter baixa a inadimplência do fundo

Dois; e que o grande desafio real era de crescimento da carteira ativa dada a redução da

demanda pelo crédito.
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Durante 2000, portanto, a inadimplência do fundo Dois manteve-se dentro dos parâmetros

normais e aceitáveis. Em um ano atingiu um pico de 3,10%, em outubro ajudado pela redução

da carteira ativa, mas terminou o ano com 2,43%.

O comportamento da inadimplência total em 2000 apresentou, conforme a planilha abaixo, uma

queda gradual do índice. O ano foi iniciado com 9,64% de inadimplência maior que trinta dias

e encerrou com 2,92%.
jan/OO ff\'/OO m:lrJOO .br/OO mai/OO jun/OO jullOO Ago/OO , et 100 OlltlOO nov/OO d<zlOO

Valor 44682,05 49803,34 42833,43 38610,63 34583,13 32072,90 25520,83 20341.32 17541.88 16306,6 12270.07 11222,40

Gt'n1' 0;., 9,64 10,43 9,66 9,05 8,90 8,94 7,59 5,68 4,72 4,55 3,02 2,92

BNDES 0,10 0,37 0,27 0,78 1,16 2,29 2,53 3,02 3,08 3,01 2,31 2,43

Planilha da evolução da inadimplência ( atraso maior que 30 dias) no ano 2000,

Além das ações acima citadas, a equipe trabalhou melhor a conscientização do cliente na hora

da assinatura do contrato, quanto à importância do pagamento em dia das parcelas, assim como

preparou um resumo de datas e valores de vencimento das prestações para ser entregue aos

avalistas ou fiadores afim de facilitar o controle desses pagamentos.

Em relação ao fundo Um, é bom lembrar que com seu isolamento a tendência foi a sua

extinção, e que a redução da inadimplência deu-se pelo recebimento de créditos em atraso e

pelo lançamento para a conta de perdas das parcelas vencidas há mais de 180 (cento e oitenta)

dias utilizando a provisão contábil estabelecida.

A avaliação dos 47 (quarenta e sete) clientes cujos débitos foram enviados, total ou

parcialmente, para perda contábil, desde o início da operação, em maio de 1998, até dezembro

de 2000 indicou que: 11 (onze) foram créditos concedidos em 1998, 34 (trinta e quatro) em

1999, e somente 2 (dois) durante o ano 2000. Confmnando que o quadro de inadimplência foi

plantado na concessão dos créditos já em 1998, acelerou-se até o terceiro trimestre de 1999,

vindo mostrar uma mudança surpreendente a partir do último trimestre daquele ano. Esse foi

um dos componentes do preço pago para o programa adquirir maturidade na aplicação da

metodologia.

Por isso mesmo, durante 2000, os casos inadimplentes foram entregues inicialmente a dois

escritórios de cobrança profissional e, posteriormente, a um escritório de cobrança jurídica para

fazer o trabalho de recuperação junto aos clientes inadimplentes. Ficou para 2001 o desafio de

conseguir por via judicial o retomo para o Banco dos créditos levados para perda contábil.

Outro grande investimento feito pela equipe do Banco do Povo, por decisão discutida com o

Conselho, foi na intensificação da divulgação,
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Em dezembro de 1999, foi contratada uma estagiária e, em janeiro, completada uma equipe de

quatro pessoas especificamente para a função de divulgadores do programa.

Esses divulgadores foram treinados para visitar, de porta, em porta os estabelecimentos de

negócios, todas as residências onde houvesse indicação da existência de uma atividade

produtiva, e também os feirantes, ambulantes e todas as formas visíveis de atividade formal ou

informal.

Ao longo do ano, aperfeiçoaram a forma de abordagem e a captação de informação por meio de

avaliações diárias com a equipe. Viabilizaram um cadastro de clientes para manutenção de

futuros contatos, ao mesmo tempo que propiciaram a identificação das necessidades dos

empreendedores.

Foi feito um significativo investimento para garantir a efetiva divulgação do programa de

micro crédito em todas as áreas, acompanhada e orientada pelos agentes de crédito, usando

como apoio o ônibus do projeto banco do povo itinerante.

Houve uma boa resposta no início do ano, conforme veremos no quadro de análise da

divulgação e desempenho operacional, mas muito aquém do esperado pelo esforço realizado

pela equipe.

A dificuldade estaria na taxa operacional cobrada (3,9%)? As condições não estariam

satisfatórias para os clientes potenciais? O formato do produto de crédito oferecido estaria

adequado às necessidades dos clientes? O problema estaria nas reais condições do mercado?

Ou por trás estaria uma rejeição cultural do empreendedor popular ao crédito?

Essa baixa resposta em termos de procura pelo crédito fez com que o Banco buscasse apurar, e

compreender por meio de pesquisa com clientes e não clientes, as razões da baixa demanda.

Abordaremos essa pesquisa no presente trabalho.

Durante 2000, o Banco do Povo de Santo André concedeu 395 empréstimos, num total de R$

971.435,54 e média (móvel trimestral) de R$ 2.391,04 por crédito, tendo sido 204 renovações

e 191 clientes novos.

Do total emprestado em 2000, foi registrado um pico de R$143.225,00 ocorrido em janeiro.

Analisando o valor emprestado no primeiro trimestre (jan/mar) a média foi de R$ 105.053,87 e

no segundo (abr/jun) caiu para R$ 57.209,38. Já a média de (jul/set) subiu para R$ 82.108,12,

encerrando com a média (out/dez) de R$79.440,48.

Pela média trimestral, podemos observar que do primeiro trimestre para o segundo, houve uma

redução do valor emprestado, e uma reação positiva no terceiro trimestre.

A carteira ativa iniciou 2000 com R$ 463.437,73 e um crescimento de 15,9% em relação a

dezembro de 1999. A partir de março, o comportamento foi de queda sucessiva até julho,
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quando a carteira registrou um crescimento mínimo de 0,1% naquele mês. Em dezembro, o

Banco encerrou com uma carteira de R$384.774,55.

A média dos créditos por agentes no ano de 2000 apresentou um decréscimo em relação a

1999.

No primeiro trimestre, a média chegou a 10,6 créditos por agente, para no segundo trimestre

cair para 6,3 e subir, em outubro para, 7,9.

A média reflete diretamente os créditos concedidos divididos pelo número de agentes que

trabalharam durante os períodos acima mencionados. Em 1999, o banco iniciou com sete

agentes e terminou com cinco. Em 2000, de janeiro a setembro, trabalhou com quatro agentes.

A carteira de empréstimos, em 2000, apresenta uma aproximação na concessão para homens e

mulheres. Ao analisarmos o relatório de liberação de créditos, temos 52,44% para o gênero

masculino e 47,56% para o feminino. Já em comparação com 1999, os créditos compreendiam

55,73% para os homens, e 44,27% para as mulheres. Ou seja, as mulheres, em 2000,

procuraram mais o Banco do Povo.

Quanto à constituição dos clientes do Banco do Povo, em outubro a carteira registrou 56,22%

para clientes formais e 43,78% informais. O critério utilizado pelo Banco para definição de

clientes formais ou informais é o do ponto de vista da legalidade. Portanto, os clientes formais

são os que têm registro de CNPJ (Cadastro Geral de Pessoa Jurídica), ou de outro órgão

competente, e os informais são todos aqueles que têm atividade geradora de renda sem registro.

Na média de 2000, o custo por um crédito ficou em R$ 976,44 , apurado pela divisão entre o

valor médio das despesas mensais e o número médio mensal de créditos concedidos. E a média

do custo de cada Real emprestado chegou a R$ 0,41, calculada pela divisão entre o valor médio

das despesas mensais e o valor médio mensal do total de créditos concedidos.

Evidentemente, à medida que o Banco aumentar sua carteira ativa, reduzirá o custo de cada

crédito e cada Real concedido, e essa relação do custo por crédito concedido cairá. Em 1999,

com 564 créditos, atingiu um custo médio de R$ 585,29 e o custo médio de cada Real

emprestado foi de R$ 0,25. Esse cálculo foi feito somente sobre os créditos efetivamente

concedidos. Não estão computados aí os clientes que foram consultados e tinham problemas

cadastrais, ou foi negado o crédito no Comitê ou mesmo pelo próprio agente de crédito ainda

na visita para o levantamento sócio-econômico.

O programa terminou 2000 tendo tido sucesso na sedimentação da metodologia com a melhora

dos procedimentos de concessão e recuperação dos créditos, cuja resposta efetiva é mostrada

na qualidade da carteira do fundo Dois; tendo desenvolvido várias estratégias de divulgação

que incluiram as visitas às áreas populares da periferia, conforme objetivos' definidos no
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planejamento; tendo criado um banco de dados a partir do desenvolvimento de melhores

práticas de captação de informações dos empreendedores de todo o município.

Ao mesmo tempo levou para 2001 o desafio de fazer crescer a carteira ativa na busca da auto-

suficiência, tendo definido os seguintes objetivos principais: consolidar o programa nas áreas

de concentração popular; consolidar a participação do Banco do Povo no programa integrado

de inclusão social do município; implantar linha de crédito para início de negócio;

regionalizar-se estendendo o programa para outras cidades do Grande ABC26 (Mauá, Ribeirão

Pires, Rio Grande da Serra, Diadema, São Caetano e São Bernardo); estabelecer e manter plano

de divulgação e marketing; estudar o mercado, conhecendo a atuação dos concorrentes; e por

fim, recuperar os valores lançados para perda contábil.

CAPÍTULO 3

TECNOLOGIA CREDITÍCIA DO SISTEMA FINANCEIRO E A APLICADA NO

PROGRAMA DE MICROCRÉDITO

3.1 Gestão de Risco de Crédito - Metodologia Aplicada no Sistema Financeiro Brasileiro.

No Brasil, o sistema financeiro tradicional é bastante desenvolvido e começou recentemente a

interessar-se pelas camadas de menor poder aquisitivo, porém guarda ainda posições

conservadoras em relação à estratégia de concessão de crédito para os pequenos

empreendedores, principalmente os informais, como veremos adiante. Neste trabalho,

procuraremos abordar os principais conceitos e estratégias que orientam as técnicas de gestão e

análise de risco de crédito utilizados pelo sistema financeiro tradicional e posteriormente aquele

que são utilizados nos programas de microcrédito, pontuando algumas as diferenças mais

importantes.

"Quando falamos em risco de crédito, é importante registrar sua diferença para o conceito de

incerteza. O risco existe quando o tomador da decisão de emprestar ou não pode embasar-se

em probabilidades para estimar diferentes resultados, de modo que sua expectativa se baseie em

dados históricos. Isto é, a decisão é tomada a partir de estimativas julgadas aceitáveis; e a

incerteza ocorre quando o tomador não dispõe de dados históricos acerca de um fato, o que

poderá exigir que a decisão se faça de forma subjetiva, isto é, através de sua sensibilidade

pessoal. [....] Dessa forma, necessitamos de dados históricos ou de alguma outra metodologia
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para fazer uma distribuição probabilística, ou seja, a probabilidade percentual de acontecer uma

perda. Em síntese, devemos eliminar a incerteza, mas já que não eliminamos o risco, devemos

saber administrá-lo (Paiva 1997)".

Essa abordagem inicial baseada em avaliação de dados históricos com uma consideração

probabilística vai marcar uma importante diferença da abordagem sobre risco de crédito trazida

pela metodologia utilizada na maioria dos programas de microcrédito.

No caso dos programas de microcrédito, a estratégia da tecnologia de gestão de risco de crédito

usada não considera a utilização de ferramentas fundamentadas em análise estatística de risco,

por entendê-la excessivamente conservadora e excludente. Prefere-se, então, desenvolver

mecanismos de criação de compromisso e valorização do acesso ao crédito usando a vinculação

ao programa por meio da relação dos clientes com os agentes de crédito, mesmo reconhecendo

a existência dos riscos da subjetividade.

Segundo Paiva, a separação do chamado risco de crédito, do risco da operação existe porque a

probabilidade final de recebimento dependerá da forma da contratação, da garantia recebida, do

nosso sistema jurídico etc., variáveis que não são utilizadas na decisão inicial de se deferir o

Crédito. Não se decide pensando que o cliente não pagará no vencimento, mas qual a

probabilidade de isso acontecer (Risco do Cliente).

O autor considera que existe o risco específico ou não sistemático e o risco de mercado ou

sistemático. O primeiro é o risco inerente às características do cliente, avaliado por sistemas de

credit score, por analistas de crédito ou analistas de empresas; e o segundo é o risco que

provém de fatores que sistematicamente afetam todas as empresas, como guerra, recessão,

taxas de juros etc.

Como do ponto de vista do risco a atitude é inerente a cada pessoa e, ainda, mutável com o

tempo as Instituições não podem gerenciar risco de acordo com as características pessoais. Por

isso traçam as diretrizes e definem os parâmetros para as aplicações, a fim de que produzam a

lucratividade esperada pelos seus acionistas, garantam o retorno dos capitais e mantenham a

credibilidade da instituição, diz o autor. E, ainda, o critério de risco visa, assim, à

uniformização dos perfis de riscos das carteiras, procurando eliminar as influências individuais

dos decisores, definindo os padrões de qualidade e as perdas máximas admissíveis.

Esse tipo de abordagem continua marcando a diferenciação de um sistema de concessão de

crédito que procura elementos de decisão que reduzam os riscos independentemente da

subjetividade dos analistas.

O uso dos limites de crédito praticados pelo sistema financeiro agiliza a negociação com os

clientes procurando uma adequação às suas capacidades de pagamento. E o constante
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acompanhamento possibilita a reavaliação dos limites dependendo do conhecimento do nível

de risco do cliente.

É importante deixar claro que o acompanhamento aqui referido é feito por observação dos

dados existentes, diferentemente daquele que é utilizado nos programas de microcrédito, como

veremos adiante.

Quando aborda-se a garantia, tanto o sistema financeiro como os programas populares de

crédito consideram-nas como acessórias, o que se dá mais ênfase é gerar maior

comprometimento pessoal e patrimonial do tomador. Ou seja, deve-se aumentar a

probabilidade de recebimento do crédito, como também é o entendimento das instituições de

microcrédito.

Segundo Paiva, os sistemas operam seus créditos, por meio de uma ementa estatística chamada

credit score onde a entrada é normalmente um ou mais dos 4 Cs do crédito (caráter,

capacidade, condições e capital) e onde o processo é a metodologia, utiliza-se os pesos e

indicadores para discriminar os clientes. A saída é a classificação dos clientes em grupamentos

de risco ou de acordo com a probabilidade de perda, e o feedback é a margem de erro do

processo.

Ainda assinala o autor alguns sistemas de credit score conhecidos como o estudo de Stephen C.

Kanitz com o chamado termômetro da insolvência em seu livro "Como Prever Falências"

embora não se usasse na época o conceito do credit score; o de Roberto Elizabetsky que

desenvolveu "Um Modelo Matematico para Decisão de Crédito no Banco Comercial", em

1976; o de Alberto Matias trabalhou com 100 empresas de diversos ramos de atividade, sendo

50 .solventes e 50 insolventes.

Em um estudo mais ampliado sobre a análise de risco de crédito, José Pereira Silva (2000)

começa reconhecendo a importância social do crédito no contexto socioeconômico do País e a

missão das empresas associadas ao atendimento da satisfação humana: as empresas precisam

de recursos para atenderem a suas necessidades de investimento e de capital de giro e aos

bancos cumpre-lhes a função de supridores desses recursos, no desempenho de seus papéis de

intermediação financeira.

Ressalta o autor o papel importante dos bancos na concessão dos recursos e posterior

acompanhamento e gerenciamento da carteira de crédito .

. [ ]"Temos convicção de que o crédito é um componente do negócio bancário e que a

primeira apreciação de crédito cabe ao gerente de negócios, pois é ele quem tem o contato

direto com o cliente. No contato permanente com o cliente, o gerente de negócios pode

observar diversos fatos e comportamentos que orientam as decisões e o acompanhamento do
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crédito. Entretanto, um levantamento e uma análise de crédito bem elaborados constituem-se

num formidável banco de dados sobre o cliente, facilitando a identificação de produtos e

serviços do banco que atendam com eficácia às necessidades desses clientes" (Silva 2000).

De acordo com Silva, a qualidade da carteira de crédito de um banco depende

fundamentalmente de quatro fatores: (1) das políticas de crédito do banco, (2) da qualidade dos

seus recursos humanos, (3) dos recursos materiais que possibilitem decisões rápidas e seguras,

e (4) do gerenciamento eficaz da carteira. O gerente de negócios é, para o cliente, o próprio

banco. O Executivo financeiro de uma empresa, em menos de 20 minutos de conversa, pode

identificar o tipo de profissional do banco com quem ele está se relacionando. Um gerente de

negócios precisa ter um nível cultural e conhecimentos técnicos que imponham respeito por

parte do cliente. Um cliente de nível elevado quer ser atendido por alguém que consiga travar

um diálogo inteligente. Todavia, um cliente de nível mais simples muitas vezes vê em seu

gerente de banco um consultor. Em ambos os casos, o representante do banco precisa cor-

responder às expectativas do cliente e isto requer conhecimentos técnicos e atualização

compatíveis. É necessário, portanto, que os bancos propiciem informações e treinamento.

Leitura de jornais e revistas deveria ser tarefa obrigatória. Treinamento em contabilidade e

análise de crédito não são o suficiente para a formação do profissional técnico em crédito. As

novidades não só na sua área de especialização e as mudanças na economia, na tecnologia, na

administração, mas também em cultura geral, devem fazer parte da formação desses

profissionais.

Com os argumentos acima, procura o autor definir a importância do papel do gerenciamento

dos créditos.

Na visão de Silva sobre o sistema financeiro, a atividade bancária, de intermediação financeira

consiste em captar e emprestar recursos, embora os bancos adicionalmente prestem diversos

serviços que complementam o atendimento de determinadas necessidades das pessoas.

[ ] Administrar dinheiro envolve técnicas e responsabilidades próprias da atividade.

Dinheiro é muito mais sensível e aceita pouco "desaforo" em seu gerenciamento. Um banco é

uma instituição que vive de avaliar e assumir riscos, tendo forte responsabilidade perante a

comunidade, seus empregados, o governo e seus acionistas. Vejamos os principais riscos da

atividade bancária (Silva 2000).

O risco de liquidez e captação diz respeito à própria capacidade de solvência do banco e

relaciona-se com a capacidade e facilidade da instituição obter fundos a custo compatível, para

cumprir os compromissos junto aos seus depositantes, e também ter condições de efetuar

empréstimos e financiamentos aos demandadores de recursos.
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o risco de crédito, na abordagem de Silva é aquele relacionado coma possibilidade do cliente

não cumprir a promessa de pagamento, cujas razões podem estar relacionadas ao seu caráter, a

sua capacidade de gerir os negócios, aos fatores externos adversos ou a sua incapacidade de

gerar caixa.

Mesmo não devendo ser a garantia o fator decisivo para concessão do empréstimo ou de um

financiamento, alguns tipos de operações devem ser respaldados por garantias que equilibrem e

compensem as fraquezas relacionadas às demais variáveis implícitas no risco de crédito.

O autor considera a garantia somente para alguns tipos de operações. Trata-se, portanto de uma

posição, mais flexível do que os programas de microcrédito no Brasil, os quais em geral,

exigem garantias em todos os casos, mesmo que de qualidade diferente do sistema financeiro.

O risco da gestão dos fundos considera a necessidade de um gerenciamento que mantenha a

condição de uma carteira segura, líquida e rentável, com equilíbrio entre as três.

O risco de administração e controle está relacionado com a estrutura de administração, controle

e apoio logístico de um modo geral. É necessária para o autor a visualização de três dimensões:

uma dimensão estratégica, em que a direção do banco seja capaz de identificar e explorar de

forma competente as oportunidades de negócios propiciadas pelo mercado, ao mesmo tempo

em que identifique as ameaças que o próprio mercado oferece: uma dimensão organizacional,

que seja capaz de permitir a operacionalização das estratégias definidas, suprindo a direção

com informações adequadas para avaliação de resultados e para um adequado controle; e uma

dimensão tecnológica que dê respaldo aos fatores externos adversos ou a sua incapacidade de

gerar caixa.

O risco de mercado e das taxas de juros refere-se ao impacto que podem causar as mudanças na

economia e na política de um modo geral, causadas pelas normas emanadas das autoridades

monetárias, que alterem as regras relativas aos prazos de financiamentos de bens de consumo,

aos níveis de depósitos compulsórios a serem feitos no Banco Central do Brasil, à capacidade

de pagamento das empresas e às taxas de juros praticadas no mercado, entre outras

conseqüências.

O risco da estrutura de capitais tem relação com o Acordo de Basiléia27 que define que os

bancos devem manter um determinado nível de recursos próprios em relação ao volume de

recursos de terceiros.

A visão geral da necessidade de controle baseado no conhecimento do cliente diferencia-se da

estratégia do microcrédito por meio dos mecanismos utilizados. Há sempre a preocupação de

que um bom cadastro e um sistema de crédito eficaz podem ser um excelente meio para

alavancagem de negócios. Tendo o banco um bom sistema de credit score pode,
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freqüentemente, selecionar clientes, pessoas físicas e pré-aprovar linhas de crédito. Isto é o

oposto de uma situação em que o banco empresta dinheiro sem conhecer o cliente, não

avaliando seu risco de crédito e nem conhecendo suas reais necessidades de produtos

financeiros.

O reconhecimento da função social aparece em Silva como: (a) possibilita às empresas

aumentarem seu nível de atividade; (b) estimula o consumo influenciando na demanda; (c)

ajuda as pessoas a obterem moradia, bens e até alimentos; e (d) facilita a execução de projetos

para os quais as empresas não disponham de recursos próprios suficientes.

Risco de Crédito e Rating

Conforme podemos verificar em Silva (2000), os riscos de crédito de um banco (bank credit

risk) podem ser classificados em quatro grupos: (i) risco do cliente ou risco intrínseco (in-

trinsic risk); (ii) risco da operação (transaction risk); (iii) risco de concentração (con- centration

risk); e (iv) risco da administração dó crédito (credit management risk). No caso brasileiro, a

Resolução n° 2.682, de 21-12-1999, do Banco Central do Brasil, determinou as escalas de

classificação de risco e fixou os respectivos percentuais de provisionamento para créditos de

liquidação duvidosa.

A importância da graduação para as instituições de crédito está não só na possibilidade de

melhor precificar os empréstimos com a análise 'de risco, além de cumprir uma tendência

internacional de utilizar sistema de classificação de risco (rating), para graduar o risco da

carteira de crédito, orientando o provisionamento dos créditos de liquidação duvidosa.

A orientação do provisionamento para operações duvidosas segue o quadro abaixo, partindo da

classificação AA (sem provisionamento), até a H (com 100% de provisionamento).

Classes de Risco AA A B C D E F G H

Provisionamento 0,0% 0,5% 1,0% 3,0% 10% 30% 50% 70% 100%

A mesma resolução vai separar em fatores de análise do devedor (risco intrínseco), como

situação econômico-financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultado,

fluxo de caixa, administração de qualidade dos controles, pontualidade e atrasos de

pagamentos, contingências, setor de atividade econômica, do risco da operação como, natureza

e finalidade, suficiência e liquidez das garantias e o valor.
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As operações devem ser revisadas mensalmente tendo como referência os dias de atraso para

atualizar o sistema com nova classificação de risco de A (até 14 dias de atraso) até H (acima de

180 dias de atraso). O autor detalha que com a norma a classificação

do conjunto das operações de um cliente junto banco, teremos de considerar quatro dimensões:

(i) o risco intrínseco do cliente, (ii) o risco da operação que esteja sendo analisada; (iii) o risco

de conjunto de operações os. A classificação adotada pela do cliente; e (iv) o risco das

operações com o conglomerado (grupo).

Ao analisar o risco do cliente, que é o inerente ao tomador de empréstimo, o autor considera os

cinco Cs do crédito do estudo da administração de contas a receber enumerados, segundo ele,

por Weston e Brigham, os quais se diferenciam na abordagem, daqueles que veremos ser

implantados como quadro de análise no microcrédito.

"O caráter refere-se à intenção do devedor (ou mesmo do garantidor) de cumprir a promessa de

pagamento. A experiência do banco ou de uma empresa que esteja concedendo crédito, em

termos de conhecimento de seu cliente, bem como informações obtidas junto a outros bancos e

fornecedores, traduz-se no principal instrumento de conhecimento da pontualidade do devedor

no cumprimento de suas obrigações. Cabe enfatizar, entretanto, que um indivíduo ou uma

empresa pode atrasar um pagamento, ou mesmo deixar de pagar, em razão de não dispor de

recursos, o que não é decorrência necessariamente de seu caráter. Dessa forma, a identificação

do conjunto de boas ou más qualidades de um indivíduo em face do hábito de pagar suas contas

é tarefa difícil".

O autor reconhece a dificuldade desse tipo de análise dado que muitas vezes o não pagamento

não se realiza em virtude de uma questão de caráter, principalmente em se tratando de

empreendedores de baixa renda.

A capacidade administrativa vai envolver o gerenciamento, a visão de futuro, a forma de

organização e a estratégia da direção, e sua avaliação de risco.

As condições externas vão se referir aos fatores externos que não estão sob a governabilidade

da empresa.

O Capital vai tratar da análise técnica financeira e patrimonial do tomador de recursos, e a

análise do Conglomerado vai considerar a existência das coligações entre organizações, seus

vínculos e riscos.

O colateral (garantia) é analisado quanto à qualidade e liquidez, conforme o risco envolvido na

operação, que tem como referencia o risco do cliente para graduar a precificação do

empréstimo ou financiamento, bem como para determinação das garantias.
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Como observamos acima, nesse padrão é incluída a análise do conglomerado nos 5Cs do risco

do cliente, sendo que o colateral é tratado como conseqüência dos anteriores.

Depois de sistematizar a análise dos riscos do cliente são identificados e descritos pelo autor

outros riscos como: 1) o risco da operação que é inerente à finalidade e natureza dos

empréstimos, tendo o foco no estudo do produto, do montante, do prazo, forma de pagamento,

garantias, e do preço; 2) o risco de concentração cuja análise procura identificar se não há

excessiva concentração de crédito por região geográfica, em um determinado segmento de

atividade econômica, ou num produto específico por exemplo; 3) o risco de administração do

crédito que traz a preocupação com a qualidade dos recursos humanos e materiais e sua

capacidade e seriedade na avaliação do risco do cliente, a política estabelecida pela alta direção

dos bancos, a existência de infra-estrutura de coleta de informações e de tecnologia de

processamento, bem como de metodologia que assegure a obtenção das escalas de classificação

de riscos (credit score para pessoas físicas e rating para pessoas jurídicas).

No risco de administração alerta o autor para a preocupação com a infraestrutura e treinamento,

registrando que : [..... ] a estrutura jurídica do banco deve proporcionar condições para adequada

formalização dos contratos e das garantias, bem como deve ser capaz de responder em tempo

hábil às questões levantadas pelos gerentes de negócios. Os gerentes de negócios precisam

receber treinamento sobre os produtos e serviços do banco, avaliação de risco e negócios,

formalização e acompanhamento dos créditos concedidos, entre outras áreas.

Continua o autor, dizendo que o processo de análise, decisão e administração de crédito segue

uma seqüência lógica. Entre as etapas principais, destaca: (a) análise de crédito, (b)

características da operação, (c) a expectativa da capacidade de pagamento, e (d) definição das

garantias.

Sobre a política de crédito, assinala fatores como: normas legais, a definição estratégica, os

objetivos a serem alcançados, a forma de decisão e delegação do poder, os limites de crédito, a

análise de crédito, a composição e a formalização dos processos, e a administração e o controle

de crédito

É na definição da política de crédito que as instituições financeiras considerando o ambiente

macroeconômico e político no espaço de atuação, sua potencialidade e as condições de seus

competidores definem os limites da abrangência da disponibilidade de seus recursos, incluindo

ou excluindo de seu alcance os empreendedores de maior fragilidade socioeconômica.

Por fim, é importante buscar as considerações do autor sobre o perfil do gerente de crédito ou

gerente de negocio, dado que esses são os profissionais de interface das instituições financeiras

com seus clientes pessoas físicas ou jurídicas. Esses profissionais têm um perfil bastante
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diferenciado do geralmente chamado agente de crédito nos programas de microcrédito, que

como aqueles são a mais importante ligação entre os clientes e as Instituições.

Mais uma vez, conforme Silva, "A qualidade humana é, sem dúvida, o fator mais relevante

para obtenção da qualidade no crédito. Com uma equipe de gerentes de negócios e gerentes de

crédito bem preparada, temos um grande alicerce para construirmos uma carteira de crédito

saudável e lucrativa. Inicialmente, vamos examinar as descrições dos cargos de gerentes de

negócios e de crédito e, em seguida, as características e habilidades desejadas para o exercício

desses cargos. A função de crédito envolve o aspecto da negociação e do relacionamento com o

cliente e a análise do risco decorrente do próprio negócio. Com o objetivo de comparar os dois

lados da mesma moeda, estamos transcrevendo, com algumas adaptações, as descrições de

cargos relativas às funções de um Gerente de Negócios Sênior e de um Gerente de Crédito, em

um banco multinacional".

Depois de reconhecer que de um banco para outro haverá diferenças fundamentais, dependendo

do perfil estratégico e da estrutura funcional, o autor relata as características pessoais e

funcionais que prevalecem nesses profissionais.

Tais características são: o potencial de comportamento voltado para perceber as oportunidades

de negócios e proteger-se dos riscos, como uma atitude inteligente; a automotivação para

potenciar uma boa performance; a estabilidade emocional para lidar com a complexidade do

trato interno (colegas de trabalho) e externo (clientes) e as tensões relativas à atividade; a

diplomacia e empatia para a busca dos resultados desejados de forma eficaz; e também a

habilidade de comunicação, a atenção aos detalhes, a integridade, a habilidade de negociar e a

capacidade de decisão.

Por fim, como habilidade profissionais requeridas lista: formação escolar voltadas para as

disciplinas de contabilidade, análise financeira e de matemática financeira; conhecimento

bancário; conhecimento de economia e atualidades; conhecimento geral de negócios;

compreensão de aspectos legais; conhecimento de técnicas de vendas; e habilidades

administrativas e de recursos humanos.

3.2 Gestão de Risco de Crédito - Metodologia Aplicada no Programa de Microcrédito.

A metodologia que suporta a tecnologia creditícia utilizada pelo Banco do Povo de Santo

André, e também por dezenas de instituições de microcrédito no Brasil, foi sistematizada pela

equipe da CREAR BRASIL, coordenada por Evanda Evani Burtet Kwitko, sob contrato com o

BNDES e publicada em 1999.
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Essa metodologia vem sendo desenvolvida aproximadamente há duas décadas com a

experiência concreta nos programas brasileiros, tendo também como referência, várias outras

experiências internacionais. Essa consolidação veio marcar o interesse do BNDES em

incentivar a formação de uma rede de instituições especializadas na oferta de crédito a

microempreendimentos, formais ou informais a partir do lançamento, em junho de 1996, do

Programa de Crédito Produtivo Popular.

Embora existam programas que declaram não utilizar essa metodologia de treinamento de

agentes de crédito, não encontramos diferenças fundamentais na aplicação da tecnologia

creditícia, mas sim nas políticas de crédito dos diversos programas ou nas ênfases diferenciadas

nos treinamentos dos profissionais. Também é possível encontrar diferenças de estratégias de

concessão de crédito, nos formulários de captação de dados dos clientes, que boa parte das

vezes sofre influencia da realidade local.

Essa consolidação metodológica diz respeito apenas à formação de agentes de crédito, não

existindo ainda no Brasil nenhum programa de capacitação e treinamento dos outros

profissionais que atuem especificamente nesses programas de rnicrocrédito.

Embora seja notório e reconhecido por todos que a capacitação dos agentes de crédito e, mais

que isso, a maturidade desses profissionais adquirida no trabalho de campo seja o fator de

maior peso na diferenciação da concessão do rnicrocrédito em relação créditos tradicionais, a

maioria dos países que utilizam esses programas vêm desenvolvendo programas de

capacitação principalmente na área de gestão e governabilidade28
• Podemos assinalar,

entretanto, que começa a fazer parte das preocupações dos principais operadores, formadores e

agências de financiamento o desenvolvimento mais estruturado de programas que possam dar

suporte às diversas áreas de conhecimento importantes para a consolidação e o crescimento

seguro das instituições de rnicrocrédito.

O programa de formação de agentes de crédito foi publicado em sete volumes, sendo cinco para

o facilitador da oficina de treinamento e dois para os agentes. Podemos identificar uma forte

ênfase inicial no aspecto comportamental, procurando-se desenvolver atitude de empreendedor

e identificação com o programa. Segue-se o treinamento das técnicas utilizadas, desde a

di vulgação até a concessão e acompanhamento do crédito, passando evidentemente pela análise

socioeconôrnica do cliente e levantamento do empreendimento.

Logo no início vamos encontrar um texto sobre a visão empreendedora:

"Vivemos num mundo que muda a cada instante, em que todo o conhecimento anterior pode

não valer nada no próximo momento. Ou, se continuar em uso, tem que ser reavaliado.

Mudança, mudança, mudança é a palavra do momento. E mudanças estão sempre
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acompanhadas de risco. Em essência, as pessoas não gostam de mudança. Ela nos tira o

sossego, nos empurra para decisões. Entretanto, a mudança é o que temos de mais permanente.

Geralmente estamos atormentados por nossos problemas. Não obstante, eles são nossas maiores

oportunidades, são os disparadores que nos empurram a buscar mudança, a buscar progresso.

Podemos viver como bigornas ou como martelos. A opção é individual, mas com profundo

reflexo no coletivo. Por que vivemos aguardando?

Vivemos esperando que se criem empregos, que a violência diminua, que a recessão passe, que

o outro mude. Vivemos esperando que o futuro seja melhor, que o passado não nos faça sofrer.

Na verdade só podemos ter duas visões da vida: intenções e resultados. Só intenções não são

suficientes. Entretanto, aguardar que as mudanças venham de fora para dentro é um grande

equívoco. O exterior é o efeito. A causa somos nós. E, invariavelmente, nossos

comportamentos" (Kwitko 1999).

Em continuação ao desenvolvimento da visão de empreendedor, são desenvolvidos conceitos

que, segundo a metodologia, caracterizam as atitudes desses agentes tais como: a prática de

definir metas de forma clara e buscar atingí-las; ser persistente e autoconfiante para não ser

vencido pelos obstáculos; ter desenvolvido atitude favorável ao cumprimento dos

compromissos e contratos em suas relações em sociedade; buscar a eficiência e a qualidade

como diferenciais importantes; estar disposto a correr riscos calculados e ter o planejamento

sistemático como uma ferramenta importante para atingir os objetivos propostos; sempre

buscar informações, procurando identificar as oportunidades, e ter iniciativas evitando a

acomodação; ser criativo e desenvolver redes de apoio para viabilizar seus negócios.

Desenvolve-se depois, no treinamento, o conceito de triângulo do progress029
, trabalha-se a

filosofia ganha/ganha30
, como um dos princípios que devem nortear as atitudes dos atores

envolvidos no microcrédito, e depois começa a orientação das ações da operação para

concessão de crédito.

Após abordar as diversas formas de divulgação para melhor atingir os clientes potenciais - cuja

prática mostrou, em Santo André, por exemplo, a necessidade de conhecer bem a realidade

local para utilizar as formas adequadas - discute-se mais detalhadamente o processo de

informação e os problemas gerados pela comunicação entre as pessoas.

Como uma das características do rnicrocrédito analisa-se especificamente a formação de grupos

solidários3
! como uma estratégia de concessão de crédito para empreendedores populares

ultrapassando, assim, a necessidade de garantias reais para a obtenção de recursos financeiros.
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"Esta metodologia vem sendo utilizada internacionalmente na concessão de microcrédito e tem

se mostrado adequada, especialmente àqueles com maiores dificuldades em oferecer garantia

real ou avalista/fiador, portanto, o segmento mais pobre.

No dia-a-dia, os rnicronegócios geralmente mantêm uma rede de apoio mútuo. Pequenos

valores são emprestados por algumas horas, um dia ou uma semana, entre os negócios vizinhos

- apóiam-se hoje para serem apoiados amanhã. Cria-se, em função das necessidades, uma rede

de ajuda mútua.

A metodologia de grupo solidário, com base nestas relações de confiança, de vizinhança e de

solidariedade, dá oportunidade de acesso ao crédito - com valores e prazos maiores - com vistas

a potencializar cada um dos pequenos negócios cujos proprietários se dispõem a assumir um

aval solidário" (Kwitko 1999).

Como conceituação de grupo solidário tendo como objetivo especificamente o crédito, ensina a

metodologia que é uma organização formal ou informal de indivíduos como interesse

compartilhado, que se escolhem livremente potenciando atitudes de participação, organização,

responsabilidade mutua e integração, onde cada um do grupo tem direito ao crédito garantido

pelos demais.

A formação assemelha-se mais ao que é utilizado no BancoSol (Bolívia),com a formação de

grupos de três a sete empreendedores que tomam empréstimo ao mesmo tempo, diferentemente

da prática do Grameeen Bank: (Bangladesh).

Orienta a metodologia, que os valores sejam baixos nos primeiros créditos, dada a

inexperiência do grupo com a operacionalização do crédito solidário, para dar, assim, a

oportunidade para o grupo consolidar as relações e fortalecer a credibilidade intragrupal e com

a instituição.

É importante salientar que no Brasil poucos são os programas que conseguiram ter sucesso na

implementação de um número significativo de créditos a grupos solidários. Em geral a garantia

mais aplicada é o aval ou a fiança apesar das dificuldades declaradas pelos empreendedores,

cuja diferença se faz sentir também regionalmente. E tudo leva a crer que um ambiente de

maior fragilidade socioeconômica e dificuldade real de acesso ao crédito, assim como uma

cultura de maior solidariedade, sejam mais favoráveis a constituição de grupos de tomadores

de empréstimo.

No caso de Santo André, no período estudado, somente cinco experiências com crédito

concedido a grupo solidário foram realizadas e as dificuldades foram bastante grandes para o

retomo do crédito.
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A tecnologia creditícia do microcrédito, conforme a metodologia, utiliza o princípio de que

todo crédito deve ser coberto com alguma garantia, embora reconheça e procure salientar

sempre que a segurança do retorno dos recursos emprestado está na análise das condições que

envolvem a atividade do cliente e sua disposição de pagar.

Assim, normalmente exige-se uma garantia fiduciária, utilizando bens que porventura possam

existir na atividade do cliente ou bens pessoais (automóvel, por exemplo), a fiança ou aval de

até três pessoas, dependendo da renda, ou o aval solidário no caso de empréstimo em grupo.

Podemos dizer que somente programas como o Grameen, que utilizam o empréstimo a

indivíduos a partir de formação de grupos solidários, amarrados num forte compromisso de

solidariedade e controle social como garantia para o retomo do crédito, se afastam realmente

das práticas do sistema financeiro tradicional. Segundo Yunus (Alan Jolis 2000), todo

candidato a um empréstimo é encarregado de constituir um grupo com pessoas não

aparentadas, mas que tenham a mesma mentalidade e o mesmo status socioeconômico e os

pedidos devem ser aprovados pelo grupo que a partir de então se sente moralmente responsável

por eles. E ainda continua dizendo que nunca utilizaram o aparelho judiciário para recuperar o

dinheiro emprestado, e nem nunca recorreram a advogados nem a nenhuma pessoa estranha ao

banco.

Todos as outras experiências em geral se diferenciam pela melhor adequação da qualidade das

garantias exigidas pelo sistema tradicional, com uma melhor compreensão das disponibilidades

dos clientes, mas não deixam de condicionar os empréstimos às garantias. Ao mesmo tempo,

uma boa parte das vezes não só utilizam o sistema judiciário para as cobranças, e até contratam

escritórios especializados numa fase avançada de cobrança amigável, como fez o Banco do

Povo de Santo André, no período estudado.

O levantamento de dados e sua técnica são tratados com bastante importância e detalhes. Um

ciclo da evolução da coleta de dados tendo como centro a busca de informação é analisado

partindo da definição do propósito, o estabelecimento de uma estratégia, o planejamento da

busca da informação, a execução da busca, e terminando na avaliação da informação para

orientar a decisão de ação.

A responsabilidade do agente de crédito, pelo desenvolvimento e acompanhamento das

atividades de pré-crédito e pós-crédito" exige do agente uma cuidadosa busca de informações

que fundamentem a investigação com boas chances de êxito, utilizando fontes que permitam

avaliar criticamente as suas ações, a fim de atingir os resultados desejados como ensina a

metodologia. E os instrumentos usados são: a entrevista pessoal, o questionário e a observação

pessoal.
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Uma outra dimensão desenvolvida para a capacitação dos agentes é a análise dos aspectos

mercadológicos.

Nesse caso são indicadas como colunas mestras, a análise do empreendedor quanto às suas

características pessoais e, o mercado quanto a clientela, a concorrência e os fornecedores.

Apontam que em geral o foco está concentrado no produto. Reconhecendo que a maioria dos

empreendedores inicia seu negócio a partir do domínio de uma determinada técnica ou

profissão.

"Esses profissionais tendem a permanecer fazendo aquilo a que se acostumaram, olhando com

miopia o seu negócio. Funcionam como se fossem um empregado de seu próprio negócio, em

vez de produzir o que o mercado quer.

Entretanto, para que um profissional seja bem sucedido, é fundamental informar-se sobre as

necessidades dos clientes, quais os concorrentes que irá encontrar, onde se encontra sua

matéria-prima" (Kwitko 1999).

Nessa análise busca-se identificar claramente o comportamento do cliente, observando suas

atitudes de empreendedor no relacionamento de seu negócio com o mercado. Isso reforça a

busca da concessão de crédito voltada de fato para aqueles que demonstram, segundo a

metodologia, uma atitude empreendedora. Enquanto o sistema financeiro procura amarrar a

garantia do retomo do crédito a partir das exigências de garantias reais, a estratégia desse

crédito popular é apostar na atitude empreendedora para obter o retomo do crédito concedido,

embora ambos considerem as duas coisas.

Ao capacitar os agentes para a concessão do crédito, a análise dos riscos envolvidos na

operação passa a ter uma dimensão importante quando a pretensão é criar uma cultura de

crédito produtivo sadia. E vamos verificar que aqui existem diferenças de abordagem, e de

certa forma uma simplificação, se compararmos com a abordagem e a estruturação do sistema

financeiro tradicional, para aumentar a probabilidade do retomo do crédito.

"Todo negócio é essencialmente uma atividade de risco, não importa a sua natureza ou o seu

porte. Para entrar num negócio, o empreendedor precisa empregar recursos - físicos,

financeiros e humanos. Este, perguntaríamos, quando toma a decisão de investir, tem certeza do

sucesso? É óbvio que não. O que o motiva, então, a investir? A expectativa de ganho, ou a

atratividade do negócio, apesar do risco inerente. O investidor, neste caso, estará jogando muito

mais no terreno das probabilidades, do que no das certezas. Como tomar, então, uma decisão

segura de investimentos? Planejando o seu empreendimento, avaliando as condições

competitivas, identificando e controlando sistematicamente os fatores de risco. A possível

entrada de um concorrente direto, por exemplo, é um risco constante para todo e qualquer
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negócio. Como ser bem sucedido com o empreendimento? Atuando num negócio competitivo,

com visão estratégica e competência empresarial.

Quando uma instituição de crédito empresta dinheiro, a coisa mais importante a fazer é avaliar

o grau de risco da futura operação. Todo o processo, em última instância, se resume em avaliar

os fatores de risco, segundo critérios da instituição/programa. Só se concede crédito quando o

potencial de ganhos do negócio que se vai apoiar compensa todos os riscos calculados. O que o

analista de crédito deve buscar é a confiança de que o dinheiro a ser emprestado irá cumprir a

finalidade a que se destina" (Kwitko 1999).

A metodologia considera cinco níveis básicos de riscos: os de ordem pessoal, os relacionados

aos produtos e serviços, aqueles relacionados à comercialização, aos fornecedores, e à

rentabilidade.

Os problemas de ordem pessoal têm ligação direta com o nível de atração pelo negócio, com a

possibilidade de baixa capacidade de realização de algumas tarefas obrigatórias, com a pouca

disponibilidade de tempo ou energia para a execução das tarefas rotineiras, capacidades

administrativa, técnica ou mercadológica, deficientes, e recursos financeiros insuficientes para

a realização do empreendimento.

As questões relacionadas aos produtos e serviços são inerentes às características intrínsecas do

produto/serviço e ao grau de inovação.

Na comercialização, importam os riscos relacionados com os problemas de identificação com

os clientes, a abordagem , seus comportamentos de compra, suas insatisfações, anseios, suas

possíveis frente ao mercado e seus competidores.

Quanto aos fornecedores, a orientação é verificar se existe fornecedor próximo ao negócio do

cliente e em condições de abastecê-lo com condições competitivas.

No que diz respeito à rentabilidade, deve-se observar, segundo a metodologia, a rentabilidade

do empreendimento em relação as outras aplicações financeiras, pois não vale a pena correr

riscos com um negócio se é possível ganhar o mesmo com uma operação financeira qualquer.

No caso dos programs de microcrédito, também é utilizada a técnica dos chamados 5C'S do

crédito (caráter, capital, condições do negócio, capacidade de pagamentos, colateral) com

algumas adaptações, pretendendo a metodologia responder ao perfil diferenciado dos

tomadores de empréstimo nos programas de microcrédito. Essa adaptação passa por centrar a

análise mais na pessoa do que no negócio, embora procure-se também conhecer a historia da

vida da pessoa e também de seu empreendimento.
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No que toca ao capital, é considerado o capital humano gerador de recursos financeiros para a

empresa, e o processo de análise investiga a pessoa do empreendedor e sua família, o

empreendimento e o projeto de investimento.

Isso é feito em quatro etapas:' cadastro do cliente e avalista/fiador, visita "in loco" para

levantamento sócio-econômico do empreendimento, análise da viabilidade econômico-

financeira, avaliação pelo comitê de crédito.

"A análise de crédito de pequenos empreendimentos, formais ou informais, por envolver muito

mais fatores não-financeiros, foge às técnicas convencionais, exigindo do agente um preparo

especial na condução do processo" (Kwitko 1999).

Ressalta o texto que há necessidade de um bom conhecimento do cliente, do seu ramo de

negócios, além de forte dose de bom senso, capacidade de percepção e espírito crítico. E que o

crédito deve ter como finalidade o fortalecimento e o crescimento do próprio negócio, e que é

importante medir a capacidade de pagamento muito mais pela geração própria de ganhos, do

que pelas garantias oferecidas, embora elas sejam indispensáveis.

E reafirma sempre, que para pequenos empreendimentos, a garantia repousa muito mais no

caráter do cliente, nas suas condições e nas do empreendimento.

Portanto, os principais aspectos a serem considerados podem ser observados por meio dos

dados obtidos na análise dos 5Cs:

Caráter - "É o elemento básico para a decisão e concessão do crédito e um dos critérios

mais difíceis de serem analisados. Convém lembrar que não há taxas de juros ou garantias que

compensem o risco de efetuar empréstimos a pessoas reconhecidamente desonestas.

Nesta fase busca-se avaliar, através de comportamentos/posturas evidenciados

na vida pessoal e/ou profissional, a imagem que o cliente desfruta junto às pessoas

com as quais convive e/ou negocia. A perspectiva é de que os comportamentos pessoais se

repitam na administração do crédito" (Kwitko 1999).

Para isso, buscam-se informações do histórico do cliente nos serviços de proteção ao crédito e

outras instituições que avaliam sua relação enquanto consumidor (SCPC, TELECHEQUE,

SERASA). E também informações de terceiros, entrevistas para saber o nível de

comprometimento com os compromissos assumidos e o histórico anterior com a Instituição, se

houver. E procura-se conhecer a idoneidade e a experiência anterior com créditos na praça.

Capital - Nesse campo, o empreendedor e as pessoas envolvidas no negocio são considerados

como o capital da empresa ou atividade, já que a maioria das vezes o capital em recursos

financeiros não é relevante. O principal aqui é a visão do empreendedor, sua experiência, o
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comprometimento de todas as pessoas com o sucesso da atividade e o propósito do uso do

crédito pretendido.

Nos dois campos acima, podemos observar a existência de um grau importante de

subjetividade no resultado da análise, sendo razoável esperar que além da experiência de campo

dos agentes de crédito, possa pesar também a experiência de vida, assim como a maturidade

dos atores envolvidos.

Condições do negócio É a análise dos ambientes interno e externo do negócio, para

identificar e medir o impacto destes sobre o desempenho do negócio.

O interesse é buscar se os dados demonstram que o empreendimento tem capacidade para

absorver o crédito, e se este pode potencializar aquele.

Os fatores considerados são: as características do negócio, seu histórico, a infraestrutura física e

a capacidade instalada, a estrutura de pessoal, as perspectivas do mercado, os controles e

gerenciamento do negócio, a estrutura patrimonial, e a visão futura do negócio.

Capacidade de pagamento - Compreende uma avaliação de ordem quantitativa, em que as

informações sobre receitas operacionais, custos fixos e variáveis, demonstrativo de resultados,

são fundamentais para a definição da capacidade de pagamentos e a margem de endividamento

do negócio.

No campo das condições do negócio, mas principalmente na análise da capacidade de

pagamento, o desafio aumenta quanto mais o programa se aproxima dos clientes alvos. Isso se

justifica pela fragilidade das informações coletadas, e quase sempre a ausência de dados

históricos das transações efetuadas pelo empreendedor. É muito comum o agente de crédito ter

que montar os dados a partir da entrevista com os clientes. Por outro lado, não é incomum um

comportamento oportunista no relato dos dados quando o possível cliente percebe a forma de

calculo que será utilizada para encontrar sua capacidade de pagamento e dimensionar, assim, o

valor adequado crédito.

Existe, nesses casos, uma tendência a aumentar a receita e reduzir os comprometimentos

financeiros. Também é verdade que em alguns casos há pura falta de controle e não um

comportamento determinado.

Portanto é o desenvolvimento da capacidade de observar o comportamento dos clientes com a

experiência em campo que vai dar maior segurança no parecer técnico do agente de crédito.

Colateral (garantias) - Segundo a metodologia, é o caráter do cliente e a capacidade de

pagamento do próprio negócio que estão em primeiro plano, sendo as garantias um

complemento para a operação de crédito.
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"Elas geram maior comprometimento com a operação, mas não pagam o crédito. São, assim,

importantes como fator de "pressão" em caso de atraso de pagamento, uma vez que o cliente

também está correndo risco de perder "algo". Por outro lado, devem ser exigidas como

componente de aprendizagem para o futuro acesso aos créditos tradicionais e, também, como

recurso ao programa/instituição, em caso de inadimplência" (Kwitko 1999).

Basicamente leva-se em consideração a qualidade das garantias, sua liquidez, e a qualificação e

renda do avalista ou fiador.

a comitê de crédito é a instancia responsável pela decisão final de concessão ou não dos

créditos. Quase sempre segue um regulamento de crédito aprovado pelo conselho

administrativo da Instituição, tendo em alguns casos autonomia para decidir sobre casos que

não estão claramente enquadrados nas regras existentes.

Geralmente o agente de crédito apresenta a solicitação de crédito com um parecer técnico onde

constam também os dados do cliente e a documentação necessária.

Existe uma dependência muito grande do comitê de crédito com as informações e as

observações constantes no parecer do agente de crédito. Isso faz aumentar a importância de um

alto nível de seriedade, profissionalismo e comprometimento do agente no desempenho de sua

tarefa de coleta e análise dos dados.

Tendo sido satisfeitos esses pressupostos, pesa muito na formação de um analista de crédito

seguro a experiência em campo. Assim como também faz muita diferença para o agente de

crédito o fato de estar apresentando propostas para um comitê experiente, ou não, em analisar

créditos.

Após o crédito concedido o cliente recebe o cheque em seu nome, depois da assinatura do

contrato, Ou o cheque irá para o fornecedor, no caso de compra de máquinas, equipamentos ou

ferramentas.

A partir de então, passa a fazer parte da carteira de clientes do agente de crédito, o qual deverá

acompanhá-lo durante todo o período de vida do empréstimo.

A instituição de crédito popular que tenha como filosofia auto-suficiência, atendimento de

qualidade ao cliente, manutenção de carteira sadia precisa trabalhar com atividades

previamente agendadas, espaço geográfico delimitado por agente e um bom sistema de

informações, orienta a metodologia.

E que, a qualidade da carteira de crédito - e, conseqüentemente, do programa/ instituição - é

mensurada pelo índice de atraso e de créditos incobráveis, pela carteira em risco, pelo ingresso

de novos clientes, pelas renovações dos créditos e resultados obtidos pelos clientes com a

aplicação dos recursos emprestados.
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"Administrar uma carteira de crédito não é tarefa simples, mas um desafio gratificante.

Principalmente se o agente assume sua carteira como "o seu negócio"; portanto, com visão de

mercado, praticando comportamentos empreendedores e administração empresarial" (Kwitko

1999).

O acompanhamento do desenvolvimento dos negócios dos clientes em loco é o principal

diferencial dos programas de micro crédito em relação a estratégia do sistema financeiro

tradicional. Por essa via se constrói a imagem da Instituição e cria-se aproximação com os

clientes suficiente para garantir o comprometimento com os pagamentos em dia. É de se

esperar que num ambiente de orçamento bastante limitado o grau de importância que o

empreendedor dá ao relacionamento com a Instituição, para conseguir um crédito futuro, pode

ser uma variável de decisão importante na definição de sua prioridade de pagamento.

Geralmente, o agente de crédito trabalha numa área específica da cidade onde desenvolve as

tarefas de divulgação do programa, visita de levantamento socioeconômico, visita de

acompanhamento de crédito concedido, ou recuperação de créditos em atraso.

Para executar suas múltiplas funções, o agente de crédito precisa administrar o tempo,

estabelecer prioridades, planejar, e analisar, relacionando os dados com vistas a correr riscos

calculados, monitorando e avaliando a sua carteira de créditos, reafmna o texto.

"Um bom sistema de computação apóia, fundamentalmente, a administração de uma carteira de

créditos - mas, na falta deste, cabe ao agente de crédito montar seu próprio sistema de coleta e

atualização de dados, sem os quais fica difícil realizar um bom monitoramento da carteira. Este

é um negócio que exige muitos cuidados operacionais. Negligenciar o acompanhamento da

carteira geralmente toma-se causa de grandes frustrações" (Kwitko 1999).

A metodologia reconhece, que como forma de reduzir os índices de atraso, algumas

instituições/programas têm utilizado mecanismos como a renegociação e/ou o refinanciamento.

Renegociação de prazos que visa a diminuir a prestação, de forma a garantir que o cliente tenha

condições financeiras para quitar o novo valor, evitando que se repita o atraso.

O programa de treinamento reconhece a aplicação dos mecanismos de refinanciamento ou

reprogramação de crédito como uma prática utilizada pelas Instituições, mas alerta para as

armadilhas que estão por trás dessas práticas.

Mas alertai que parecem opções atrativas, principalmente para aqueles cuja meta é manter a

sanidade da carteira de crédito. No entanto, têm-se mostrado soluções de curto prazo na maioria

das instituições que atuam com rnicrocrédito, pois tais mecanismos têm funcionado como

futura fonte de ampliação dos níveis de atraso.
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E continua reconhecendo; que são medidas profundamente injustas com aqueles que estão

honrando seus compromissos em dia, conforme o contratado. E que, por sua vez, o cliente

beneficiado entende-as como uma concessão especial, uma vantagem a mais, que lhe foi

viabilizada por ter atrasado os pagamentos, uma vez que o prazo foi dilatado, a prestação

reduzida e, em alguns casos, o valor do crédito ampliado.

"Diante das facilidades concedidas aos clientes em atraso, no futuro, provavelmente este

contingente se ampliará. São, portanto, mecanismos que podem vir a comprometer ainda mais a

sanidade da carteira. Trata-se de uma solução que não soluciona.

A reprogramação e o refinanciamento podem ser utilizados em programas de microcrédito

sempre que houver justificativas plausíveis a considerar. Devem, porém, ser utilizados

excepcionalmente, e não habitualmente, como meio de reduzir os índices de atraso" (Kwitk:o

1999).

A importância de manter-se a sanidade da carteira de crédito é reafirmada como forma de

garantir a sobrevivência da instituição, e a credibilidade junto aos órgãos de apoio financeiro.

Explicando que,em geral os programas de microcrédito de nível internacional têm como

critério o índice com mais de trinta dias de atraso inferior a 5%. E que, para taxa superior a

essa, e mantida a tendência, toda a metodologia de concessão, acompanhamento e cobrança dos

créditos precisa ser revista, buscando-se o fato gerador da elevada inadimplência a fim de

eliminá-lo,

A metodologia procura não só passar a responsabilidade para todos que operam um programa

de microcrédito, como também desenvolver nos agentes de crédito a capacidade de observar

sinais de comportamento que possam indicar as tendências, ou antecipar atitudes positivas ou

negativas dos clientes em relação aos retornos dos créditos concedidos.

Os clientes, muitas vezes, dão sinais dos procedimentos futuros, como apresentar dados

incorretos ou inverídicos, ficar irritado com critérios de seleção e exigências, ter pressa

excessiva para obter os recursos, desviar o olhar às perguntas diretas, etc.

Demonstra-se, assim, mais uma vez, a necessidade de desenvolver experiência concreta num

campo bastante subjetivo da observação das pessoas.

A recuperação dos créditos concedidos é trabalhada com a filosofia da probabilidade dos

retornos dos créditos, assim como de garantir os pagamentos em dia começa desde o primeiro

contato do cliente com o programa. Depois de algum tempo de operação, quando ganha corpo a

imagem da Instituição frente à comunidade, o demandante do crédito traz uma opinião formada

juntamente com a população que pode gerar uma propensão a uma relação mais, ou menos,

comprometida com a devolução do crédito recebido.
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É analisada a relação pré-crédito, desde a reunião de informação até o final do levantamento

socioeconôrnico; a relação pós-crédito anterior a um eventual atraso no pagamento, para

garantir os pagamentos em dia; e a relação pós-crédito após um atraso ou os atrasos de

pagamento. Tais análises influenciam toda estratégia de cobrança.

"[ ..... ] urna política clara de cobrança, conhecida pelos clientes e avalistas, e ação firme e ágil

são fundamentais para manter baixos índices de atraso nos pagamentos.

Sabe-se que a inadimplência (atrasos superiores a trinta dias) não significa perda. Logo, a

instituição precisa ser rígida na continuidade da cobrança, a fim de evitar a perda do capital.

Inicialmente tentar a cobrança amigável, buscando urna relação "ganha-ganha", mas clara e

firme com os desafortunados e implacável com os mal-intencionados" (Kwitk:o 1999).

São os princípios fundamentais de valorização do empreendedorismo popular, da concessão de

crédito estritamente produtivo sem paternalismo ou assistencialismo, da utilização do agente de

crédito para a ligação entre o cliente e as instituições de rnicrocrédito, o uso do levantamento

socioeconôrnico em loco e o acompanhamento constante do desenvolvimento da atividade

produtiva para compensar a assimetria da informação, que explicitam as semelhanças de

postura entre esses operadores de crédito, permitindo identificar a natureza da indústria

nascente de rnicrocrédito, diferenciada do sistema financeiro tradicional.

Junta-se a essas diferenças o fato de estabelecer garantias mais adequadas à fragilidade

socioeconôrnica dos pequenos empreendedores, com a aceitação de maquinas e equipamentos

corno forma de garantia de crédito e, também, o uso do aval solidário, por exemplo. Além

disso, não aplica critérios estatísticos (credit score) na análise da gestão de risco de crédito.

Prefere, ao contrário, desenvolver a capacidade de identificar as oportunidades de concessão de

crédito produtivo seguro, a partir do contato direto com os clientes, e o acompanhamento

sistemático de suas atividades, embora reconheça que é um desafio vencer a subjetividade do

instrumental de análise.

CAPÍTULO 4

REFERENCIAL TEÓRICO DE ANÁLISE DA INADIMPLÊNCIA NOS PROGRAMAS

DE MICROCRÉDITO

4.1 Os Fatores Contribuintes Para a Formação da Taxa de Inadimplência
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o estudo sobre a inadimplência nos programas de microcrédito, abordando sua natureza,

conseqüências e formas de prevenção e de saneamento das carteiras de créditos populares é a

essência do Documento N° 5 da série de Discussion Paper da Acción International The Hidden

Beast: Delinquency In Microenterprise Credit Programs ( O Inimigo Oculto: Inadimplência em

Programas de Crédito para Microempresa) por Katherine Steams.

Baseando-se totalmente na experiência internacional e partindo do principio da importância da

criação de uma cultura de pagamento em dia para a sobrevivência dos programas, a autora trata

das diversas formas de medição da taxa de inadimplência e de seus fatores contribuintes; das

características, responsabilidades e seus custos; y também de como prevenir e debelar um

quadro de inadimplência.

O texto sustenta que é o emprestador, e não o tomador de empréstimo} que causa ou pode

prevenir um alto nível de inadimplência nos programas de crédito. Embora muitos fatores

externos influenciem, a instituição mesmo, por meio de sua filosofia, imagem e metodologia,

joga um papel fundamental da determinação da qualidade de seu portfolio (Steams 91). Explica
. "

a autora que a qualidade do portfolio é relevante para a instituição e também para os tomadores,

já que além da repercussão individual para o tomador, reduz a capacidade de emprestar do

programa, atingindo de forma marcante a possibilidade da continuidade do projeto. Além disso,

sendo um custo, como outros custos, a instituição pode e deve control~-lo.

Em resumo, segundo Steams, a inadimplência é um custo peculiar, com característica de

"inimigo oculto", difícil de identificar e que pode arruinar a instituição. Assinala ela que o
/

custo da inadimplência é oculto, pela dificuldade de reconhecimento pelas instituições.

Normalmente os programas tendem a minimizar o nível de inadimplência, porque este é um

parâmetro que serve para avaliar sua efetividade, e acabam negligenciando o efeito dos atrasos

no porfolio sobre a situação financeira do programa; assinala ainda os programas tendem a

atribuir a inadimplência a fatores externos de forma desproporcional e que por conseqüência

não enfrentam e não resolvem os fatores contribuintes que estão no seu nível de controle; por

fim, a inadimplência é contagiosa, tendo uma tendência de espalhar-se e piorar, aumentando o

nível de perda, a menos que seja controlada agressivamente.

Os programas modernos de crédito para a microempresa rebateram as premissas anteriores de

banqueiros e pessoas ligadas ao crédito para desenvolvimento, que consideravam os clientes

pobres um risco muito alto de crédito porque operavam em ambientes com alto risco geral de

negócios, ou porque não contavam com prática para seguir as regras de financiamento formal,

ou até porque seu caráter moral era duvidoso. Demonstrou-se, assim, que o pagamento de

empréstimos depende fundamentalmente de fatores que estão sob o controle das instituições de
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empréstimos, tais como a confiabilidade e qualidade do serviço de empréstimos, a comunicação

sobre uma expectativa clara de pagamento, a eficiência administrativa e o desenvolvimento de

uma relação próxima e quase pessoal com os clientes. (Christen 1998)

Do ponto de vista dos custos resultantes de um quadro de inadimplência, Stearns demonstra

que existem efeitos sobre o custo estrutural do programa, a renda e o custo financeiro.

Geralmente o gerenciamento do porfólio implica custos diretos para o sistema de informação,

o monitoramento dos pagamentos e tempo de recursos humanos para visitas aos tomadores de

empréstimos.

Registra ainda a autora que, à medida que aumenta a inadimplência, o programa, seus

tomadores de empréstimos e os financiadores também sofrem em conseqüência da situação;

que o nível baixo de inadimplência suscita o sentido de orgulho por parte do pessoal, sendo que

o contrário instala um sentimento de frustração por não se conseguir debelar a inadimplência.

Observa-se que, assim como a divulgação do programa se espalha de forma verbal entre os

clientes e os potenciais clientes, os problemas de reembolso também se espalham dessa mesma

forma, podendo transformar-se em um efeito multiplicador.

Observamos, em nossa experiência no Banco do Povo de Santo André, que são bastante

importantes, os custos citados na literatura; que inclui os gastos com remessa de

correspondências, tentativa de encontrar clientes e eventuais avalistas, assistência jurídica,

taxas e as despesas relativas às tentativas de renegociação. E principalmente o custo do

impacto que uma situação de carteira contaminada tem no moral da equipe e na sua

autoconfiança.

Conforme registra Stearns, enquanto um baixo nível de inadimplência traz orgulho para o

programa, um alto nível cria um senso de frustração e um forte desalento, especialmente

quando as atitudes para controlar a inadimplência não dão resultado. São afetados os agentes e

as pessoas que mantém contato continuo com os clientes e pode-se contaminar inteiramente o

moral da equipe.

Em geral os programas de rnicrocrédito consideram aceitável até 5% de atraso com mais de

trinta dias. Para taxa superior a essa, e mantida a tendência, toda a metodologia de concessão

acompanhamento e cobrança dos créditos precisa ser revista, buscando-se o fato gerador da

elevada inadimplência, a fim de eliminá-lo (Kwitko, 1999).

O não retomo do principal emprestado e da taxa (conseqüência de um portfólio contaminado),

implica o comprometimento da cobertura dos custos, além de influir no fluxo de caixa e na

busca da auto-suficiência; a postergação do pagamento, também reduz o número de vezes que

a quantidade de dinheiro não retomado poderia girar sendo emprestado a outros clientes. Isso
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reduz o retomo esperado, sendo portanto um tipo de perda de renda. O quando os atrasos são

grandes muitos programas, abandonam a possibilidade de receber a taxa e passam a concentrar-

se no recebimento do principal, gerando uma perda. E, se não recebem o principal, aí

representa-se uma perda total de renda para a instituição.

A literatura consolidada em The.Hidden Beast por Katherine Steams divide as causas de

inadimplência em fatores contribuintes incontroláveis e fatores contribuintes controláveis, a

partir da análise de diversos casos em nível internacional.

a) Os fatores incontroláveis

Os desastres naturais e mudanças na política governamental podem ter efeitos abruptos e

terríveis na qualidade do porfólio de crédito às microempresas, segundo Stearns. Considera a

autora que a existência de fenômenos como terremotos, enchentes, incêndios e furacões

impactam fortemente a economia e as atividades das microempresas, assim como a ação do

governo contra os vendedores de rua ou um inesperado aumento de taxas que dobre os preços

dos insumos.

A experiência tem mostrado que estas situações têm suscitado o desenho de estratégias

criativas de respostas, como em Bangladesh numa grande enchente em 1988. O Grameen Bank:,

no período de emergência, estabeleceu uma anistia, em resposta a uma óbvia situação

desesperadora, dando aos tomadores de empréstimos a oportunidade de manter a memória da

importância do pagamento em dia, não encorajando, assim, futuras inadimplências.

As crises também ocorrem em nível individual, como a doença e morte de familiares dos

microempreendedores, assim como deles próprios, levando ao aumento de inadimplência nos

programas. Quando isto ocorre, em alguns casos, é possível reestruturar a dívida ou fazer um

refinanciamento; mas, em outros, pode representar a perda total do crédito concedido. Por isto

mesmo, alguns programas criam fundos de emergência ou seguro para si e também para os

tomadores de empréstimos. Este é o exemplo de alguns membros do "Solidarity Group

Association of Colômbia", um filiado a ACCION, que tem um fundo no qual os tomadores de

empréstimos depositam 1% do crédito todo mês, para usar em caso de emergência evitando a

inadimplência.

Outros fatores incontroláveis, mas menos catastróficos, podem influir no pagamento em dia

nos programas: a) o descasamento entre o prazo de pagamento de insumos necessários à

fabricação de um determinado produto e o recebimento do crédito da venda para o mercado

formal, que exige prazos muito longos de pagamento para a capacidade do rnicroempreendedor
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; b) o efeito das modificações na economia local sobre as condições de pagamento do tomador

de empréstimo.

Assim, muitos fatores externos ao controle dos programas podem influir na qualidade do

portfólio, sendo que alguns deles requerem consideração especial, ajustes na política geral de

empréstimo e inovação de métodos.

No nosso estudo sobre inadimplência em O Caso de Santo André- O Crédito Solidário,

afastadas as ocorrências de catástrofes decorrentes da natureza como fator contribuinte para

definição do índice de inadimplência no período, iremos considerar a influencia da

instabilidade macroeconômica e as bruscas mudanças na orientação da política monetária e

fiscal, assim como a reorientação regulatória, como fatores que podem ter impactado

diretamente nos negócios locais ou indiretamente com mudanças na relação de competição,

fragilizando assim a capacidade de restituição dos créditos tomados junto ao programa.

b) Os Fatores Controláveis

Em The Hidden Beast, Steams considera que, embora depois dos fatores ambientais, ,os

tomadores de empréstimos sejam freqüentemente apontados como os maiores culpados pelos

altos níveis de inadimplência, os programas têm provado que, na verdade, exercem grande

influencia sobre o comportamento dos devedores. "For example, borrowers may not pay back

loans to a new institution because of their "perception of not needing to pay"(Jackelen, 1989,
.

p.53), despite what the new program tells them. This perception comes from past programs,

many of which may have been heavily subsidized and relatively indifferent to loan recovery"

(Meyer, 1988,p.127).

Segundo a autora, um programa novo necessita apresentar-se como uma instituição formal, em
,

oposição a um "programa de desenvolvimento", para promover um comportamento de

pagamento em dia, embora reconheça que diferentes culturas têm diferentes concepções sobre

o crédito. Enquanto, em uma determinada cultura, um devedor pode sentir-se envergonhado por

não conseguir pagar em dia, em outra ele pode ficar inclinado a tentar burlar o sistema.

Reconhece-se, assim, que em alguns casos é necessário tomar ações que de fato exponham o

devedor publicamente para evitar precedentes que gerem uma cultura de não pagamento.

O estudo considera três áreas criticas para os programas promoverem um comportamento de

pagamento em dia: a filosofia e imagem do programa, a metodologia do crédito aplicada, e o

sistema de informação.
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a) Filosofia e imagem do programa são determinadas pela forma como o programa se

apresenta para comunidade e como é trabalhada a relação com os empreendedores. Embora de

respeito à atividade do microempreendedor, a relação deve ser de uma instituição financeira e

um tomador de empréstimo, em oposição a uma relação de uma sociedade beneficente e um

beneficiário. O tomador do empréstimo deve entender a importância do retomo do crédito para

os futuros empréstimos, assim como para a poupança da comunidade. O programa deve ser

identificado como estando ao lado do tomador de empréstimo, mas a responsabilidade do

retorno do crédito deve estar bem clara. Por outro lado, enquanto os programas que têm

excesso de demanda podem ser bem seletivos, aqueles que têm baixa demanda tendem a ser

menos seletivos. Isso pode levar os programas a concederem dois ou mais empréstimos

sucessivos mesmo com uma memória ruim de retomo do crédito.

"Uma das melhores memórias de pagamento entre os programas da ACCION tem sido atingida

por programas iniciados sob a premissa que nenhum nível de não pagamento era aceitável,

mesmo que os tomadores de empréstimo viessem do segmento mais pobre da população

economicamente ativa. A avaliação da ACCION em um dos programas na Guatemala

encontrou que um dos dois mais importante fatores contribuintes para a qualidade do portfolio

emprestado foi o programa de gerenciamento " atitude frente a delinqüência: mesmo 1% é

inaceitável"(Hatch and Gomez,1989,p.39).

b) A metodologia do crédito tem como primeiro fator importante para uma concessão de

crédito a seleção do cliente. Quais são as referências que qualificam uma pessoa como um bom

tomador de empréstimo? Segundo o estudo de Stearns, nos círculos financeiros formais, a

seleção é baseada no histórico de credito do cliente, nas garantias oferecidas e nos méritos

financeiros do projeto proposto. Estes critérios, entretanto, são inapropriados para aqueles que

não têm histórico formal de crédito, nenhuma garantia real e nenhuma projeção financeira. Em

vez disto, o programa deve procurar encontrar a efetiva segurança na análise dos fatores

pessoais e garantias morais, mais que nos fatores de negócios e garantias físicas. Por isto, os

programas comumente usam o mecanismo do grupo solidário para ter um efetivo controle

social sobre os tomadores de empréstimo.

Os programas que fazem empréstimos individuais usam uma combinação de fatores para

identificação do comportamento social do possível cliente, além das garantias do empréstimo.

Neste caso, o agente de crédito assume a responsabilidade de seleção do cliente e da aprovação

do empréstimo, com um conhecimento quase familiar sobre ele.

O segundo e talvez mais crítico fator é o estabelecimento de incentivos para encorajar o cliente

a pagar em dia. Assim, os programas devem considerar que enquanto alguns tomadores de
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empréstimo podem pagar em dia por que são "bons cidadãos", outros fazem uma racional ou

intuitiva decisão baseada na percepção de custos e benefícios do pagamento em dia. Neste

caso, passam a ser relevantes alguns estudos que demonstram que a probabilidade do crédito

futuro é em alguns casos um grande incentivo.

O Grameen Bank efetivamente combina a pressão dos pares no grupo solidário com incentivos

para pagamento em dia, como uma maneira de manter baixa a inadimplência. No caso da rede

ACCION, a metodologia dos pequenos e rápidos créditos que escalam em valores de

empréstimo é um forte incentivo para o pagamento em dia. Eles são créditos pequenos que

saem rapidamente, a maioria das vezes abaixo da expectativa dos clientes, para algumas

semanas ou no máximo seis meses. Se for pago em dia, o cliente tem quase uma garantia do

novo crédito. Em contrapartida, a dúvida sobre o novo crédito estimula a inadimplência.

Do ponto de vista do tomador de empréstimo, a decisão de pagar ou não depende do acesso ao.

empréstimo futuro, das multas cobradas, da probabilidade de ação judicial, da reputação e de

outros fatores que possam afetar a convivência em sociedade.

c) O sistema de informação tende a ser muito importante para quem quer manter um portfólio

de qualidade. "Sem uma acurada e apropriada informação, o programa de gerência não pode

completamente compreender porque e como os atrasos de pagamentos são efetivados, nem

desenhar a estratégia apropriada para lidar com a inadimplência" (Stearns,1991,p.45).

O sistema de informações deve atender ao trabalho de campo e ao gerenciamento.

A informação para o trabalho de campo deve prover o acompanhamento e o monitoramento

dos empréstimos concedidos, pois, segundo o estudo, caso após caso é demonstrada a

efetividade das visitas para prevenir a inadimplência. Essa prevenção só pode ser realizada

pelo agente de crédito se houver uma informação precisa e a tempo.

"Os atrasos no programa ASEPADE em Tegucigalpa aumentaram dramaticamente quando as
- -

visitas de acompanhamento foram negligenciadas, particularmente entre os novos tomadores de

empréstimos ( Reichmann, 1988,p.53)". Para o agente de crédito, um rápido acesso a quanto do

seu portfólio está em risco, a identificação do cliente que está com problema para fazer o

pagamento e a determinação de qual o atraso de cada cliente, é fundamental para decidir quem

deve ser visitado na semana; assim como para planejar a aproximação apropriada para cada

cliente inadimplente, para definir quem deve ser visitado pelo advogado da instituição ou outro

recuperador de crédito, ou se precisa de outro tipo de ajuda.

A combinação de informação precisa e na hora capacita o agente de crédito a administrar
I

centenas de clientes minimizando a inadimplência, com efeito é preciso:

• Planejamento do roteiro para viabilizar a visita ao maior número possível de clientes;
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• Assegurar que os novos clientes recebam a visita de acompanhamento no prazo correto e

que entenderam o programa e que não irão esquecer-se dele;

• Visitar os clientes nos momentos críticos para prevenir os atrasos, em alguns dias antes do

vencimento, por exemplo;

• Visitar os clientes rapidamente depois da data do pagamento não efetuado, para determinar

a causa e ajudar na solução;

• Processar o crédito subsequente rapidamente para o bom pagador, para encorajá-lo a não

ficar inadimplente;

• Definir e planejar diferentes estratégias para diferentes inadimplentes, dependendo da

história de crédito e do tempo de inadimplência;

• Detectar tendências no portfólio, a fim de formular estratégias para redução de

inadimplência.

A informação para os programas de gerenciamento é uma importante ferramenta de análise que

propicia a determinação de um plano de ação partindo da divisão por tempo de inadimplência.

Empréstimos com atrasos menores que 30 (trinta) dias têm risco menor que aqueles cujos

atrasos já ultrapassaram 90 (noventa) dias. Por outro lado, uma das mais importantes

ferramentas de gerenciamento do portfólio é a análise de tendência. Os gerentes devem estar

capacitados para analisar e comparar os atrasos, o montante, o número e a percentagem de

pagamentos atrasados, bem como a extensão da contaminação do portfólio, com as seguintes

variáveis: a) tempo de atraso; b) o agente de crédito e a área geográfica do cliente; c) o tipo e

quantidade do empréstimo concedido; d) a atividade do empreendedor; e) o gênero; f) a
I

quantidade de empréstimos concedidos.

No caso de nosso estudo, no que diz respeito aos fatores controláveis, sendo o programa

apresentado à população como de suporte ao desenvolvimento regional e contra a exclusão

social, já se incorpora sua natureza de política pública dada a presença do governo municipal.

Por isso mesmo, na avaliação da filosofia e imagem frente aos tomadores de empréstimos,

vamos encontrar o desafio de mostrar a sua característica como financiador não paternalista ou

assistencialista, dados os vícios culturais e a memória da apropriação privada do bem público

em nossa sociedade.

Da mesma forma, vamos encontrar ainda no campo dos fatores controláveis a disfunção entre a

necessidade de crescimento do portfólio do programa e a aplicação correta da metodologia

como fator importante na determinação do nível de inadimplência, assim como a importância

do uso do sistema de informação como ferramenta de suporte e orientadora das ações práticas.
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4.2 As Medidas de Inadimplência e a Qualidade da Carteira de Crédito

Medidas de Inadimplência

A busca da auto-suficiência numa instituição de microcrédito implica basicamente a

necessidade de manutenção de uma taxa operacional adequada32 a partir de um estudo de

viabilidade num prazo a ser definido, aumento de receitas procurando fazer crescer a carteira

ativa (escala) ,custos administrativos e operacionais reduzidos e controlados e baixa

inadimplêncil3.

Existem várias formas para calcular a inadimplência, fazendo com que muitas vezes fique

dificil a comparação entre qualidade das carteiras de duas ou mais instituições .

. Sendo assim, Stearns apresenta algumas formulas mais usadas, e alerta sobre como interpretá-

las:

1 quantidade vencida/Carteira

2 saldo pendente dos empréstimos com pagamentos vencidos/Carteira

3 quantidade vencida/quantidade desembolsada

4 quantidade vencida mais quantidade não cumprida/Carteira

5 quantidade vencida> 1 ano depois da data final do vencimento/quantidade devida até a data

final do vencimento

6 saldo pendente dos empréstimos que passaram da data final do vencimento/Carteira

7 saldo pendente dos empréstimos < de 6 meses/carteira com vencimento < de 6 meses

8 saldo pendente dos empréstimos vencidos> 2 meses/carteira

9 total de empréstimos com pagamentos vencidos/total de empréstimos em carteira

10 total de empréstimos com pagamentos vencidos/total de empréstimos desembolsados

11 total de empréstimos vencidos no período, porém não recebidos/total de pagamentos

vencidos no período

12 total de empréstimos vencidos> 1 mês/total de empréstimos em carteira

Todas as fórmulas acima, de uma maneira ou de outra são usadas na análise de uma carteira de

crédito dos programas.

A autora chama a atenção que, dadas as diferentes maneiras possíveis de informar a qualidade

da carteira, temos que ter em mente que a finalidade de proporcionar uma medida é apresentar

um quadro exato da situação financeira dos programas. Uma medida deve indicar até que ponto

67



os clientes estão pagando seus empréstimos em dia ou atrasados, com quanto atraso, que parte

do total da carteira não está sendo reembolsada, e que grau de risco existe na carteira.

Nas instituições operadoras do microcrédito no Brasil, há uma predominância do uso da

fórmula 1 que leva em conta a quantidade, em reais, vencida sobre a carteira vigente, ou da 2,

que relaciona o saldo pendente dos empréstimos com pagamentos vencidos sobre a carteira

vigente (IBAM 2000).

No caso do Banco do Povo de Santo André, que segue a orientação metodológica apoiada pelo

BNDES, utiliza-se a fórmula 1, para determinar o índice de atraso, e a fórmula 2, para

encontrar o índice de risco da carteira ou índice de carteira a descoberto. Utiliza-se o conceito

de carteira ativa (total do capital emprestado sem correções ou taxas que os tomadores devem à

Instituição), e não o de carteira vigente (total do capital emprestado mais juros, correções e

eventuais taxas, que os tomadores devem à Instituição).

Portanto, a fórmula l(um) é o Índice de Atraso = Valor Total da Carteira ativa em atraso /

Valor Total da Carteira ativa. E a fórmula 2 (dois) é Índice de Risco ou a Descoberto = Valor

Total dos créditos com mais de uma prestação vencida / Valor Total da Carteira Ativa

Além desses, são também usados outros índices, como por exemplo: Índice de Recuperação

dos atrasados = Total Recebido da carteira em atraso no período / Total da Carteira em atraso

no período; e o Índice de Recuperação = Pagamentos recebidos no período / Pagamentos

esperados no período.

O índice de carteira em atraso pode considerar a inadimplência a partir de um dia , mas

geralmente o que é divulgado são índices de atrasos maiores que trinta dias. Por isso mesmo é

fundamental ter o conhecimento das referências utilizadas.

A fórmula 1 (um) subestima a inadimplência real na medida em que só considera os

pagamento em atraso para efeito do cálculo da taxa de inadimplência e não o total devido.

Poderíamos supor que parte do pressuposto que o cliente com uma parcela em atraso pagará

suas próximas prestações sem problemas.

Além disso, um rápido crescimento da carteira ativa aumentará o denominador reduzindo

rapidamente a inadimplência no curto prazo. E, ainda, se houver aumento de prazos para o

pagamento dos empréstimos com uma renegociação, também haverá a redução da

inadimplência.

Logo, a ampliação no prazo de reembolso dos empréstimos pode reduzir o número de

inadimplentes e também o valor individual das parcelas de pagamento em atraso. Como a

fórmula só registra como inadimplentes as parcelas em atraso e não o total do empréstimo com

parcelas atrasadas, mais uma vez a taxa de inadimplência se reduz.
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Na segunda fórmula, também um rápido crescimento da carteira ativa vai resultar na redução

da taxa de inadimplência, embora a quantidade absoluta de débitos em atraso não tenha

reduzido. Mas é a fórmula utilizada pelos bancos e outras instituições financeiras formais, pois

mede a percentagem da carteira que está em risco, ou contaminada.

Qualidade da Carteira de Crédito

Em todos indicadores financeiros utilizados para analisar o desempenho de um programa e a

qualidade da carteira de crédito, a medida de inadimplência é fundamental. Mas a literatura

internacional traz uma série de metodologias de análise de desempenho dos programas de

microcrédito no mundo, com abordagens diferenciadas e quase sempre considerando outras

variáveis de estudo.

A Assign International utiliza-se do CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management,

Earnings, and Liquidity managcment); a OCDE34 publicou o scale (Self-sufficiency, Capital

Adequacy, Asset quality, Liquidity, e Eaming quality) que é completado com uma análise de

impacto; o secretariado do CGAp35 do Banco Mundial divulgou o format for appraisal of

microfinance institutions; e David C. Richardson apresentou pelo Word Council of Credit

Union, Ine , PEARS( Protection, Effective Financial Strueture, Asset Quality, Rates of Return

and Cost, Liquiditye Signs of Growth).

Na metodologia utilizada para analisar o Banco do Povo de Santo André, falta ser desenvolvido

um ferramental de análise que tenha a amplitude da maioria dos que acima são citados,

restringindo-se basicamente a indicadores operacionais e outros estritamente financeiros.

Assim, se é capaz de gerar parâmetros para analisar a qualidade da carteira das Instituições,

mas não se. orienta de forma consistente para uma avaliação do desempenho e qualidade do

programa de forma global.

Pelo sistema de análise BNDES, as instituições devem estar bem atentas para a questão dos

vários critérios núnimos do gerenciamento da qualidade de carteira, pois o não atendimento de

quaisquer deles implica o retomo de volumes financeiros aos cofres do BNDES (IBAM 2000).

No quadro abaixo mostramos, como exemplo, uma parte dos parâmetros de referência

utilizados pelo BNDES, no gerenciamento dos recursos aportados nas Instituições.
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QUALIDADE DA CARTEIRA

Indicador MET A - Padrão Internacional

Carteira em risco >30 dias < 3%

Carteira em risco> 1 dia < 5%

Empréstimos renegociados/

Critério Mínimo

<5%

< 15%

Carteira

Política de castigar perdas

Adequação das provisões

<1%

> 90 dias

> inadimplência ou

> 4% da carteira

<3%

> 180 dias

1-30 dias: 10% do saldo

31-60 dias: 50% do saldo

61-90 dias: 75% do sal do

> 90 dias: 100% do sal do

renegociados: 25%

Padrão BNDES

No Banco do Povo de Santo André, por meio do sistema informatizado de controle financeiro

(SIP- Portosol), é possível fazer o controle diário dos recebimentos, e dessa forma os atrasos

podem ser identificados a partir de um dia, dando condições de cálculos variados de taxa de

inadimplência.

A literatura disponível tem mostrado que os programas considerados maduros devem ter taxa

de inadimplência (para atrasos maiores que trinta dias) menor que 5%. Os de melhor

performance mantém taxa abaixo de 3%. A manutenção de taxa de inadimplência acima de 5%

por longo período, sem suporte de financiamento até atingir o período de reversão da

inadimplência, pode resultar na extinção do programa.

CAPÍTULOS

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA INADIMPLÊNCIA EM 1999, DE ACORDO

COM O REFERENCIAL TEÓRICO E A DEMANDA PELO CRÉDITO

Para analisar o comportamento da inadimplência, vamos procurar identificar variáveis

relevantes tendo como referencia o estudo das causas divididos em fatores contribuintes
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incontroláveis e fatores contribuintes controláveis, que formam o marco teórico considerado a

partir de estudo de casos em nível internacional, como expõe Stearns em The Hidden Beast.

5.1 Considerando "os fatores contribuintes incontroláveis"

Não constatamos em Santo André, a relevância de ocorrências pessoais incontroláveis como

doença ou morte nas famílias como um fator importante na determinação da taxa de

inadimplência do programa no ano de 1999, embora tenham existido alguns casos. Também

não verificamos que mudanças de orientação regulatória de ordem pública tenham tido

relevância suficiente para serem consideradas impactantes e geradoras de inadimplência.

Mas buscarmos compreender e relacionar o ambiente macroeconômico e sua influência na

capacidade de pagamento de nossos clientes.

Análise da Conjuntura Macroeconômica

Para estudar o ambiente macroeconômico e nele procurar identificar as variáveis que em 1999,

poderiam ter impactado o desempenho dos empreendimentos alvo do programa Banco do

Povo, iremos considerar dados existentes sobre a chamada Grande São Paulo, e

principalmente aqueles específicos do Grande ABC, procurando buscar a realidade do

Município de Santo André.

Analisaremos: a) os dados estatísticos sobre a Cidade de Santo André constantes dos arquivos

da Prefeitura; b)aqueles divulgados pela PECOMPE ( Pesquisa de Conjuntura das Micro e

Pequenas Empresas do Estado de São Paulo) comparados com os específicos do ABC, também

da mesma fonte de pesquisa; c) os dados sobre o mercado de trabalho retirados da PED-ABC

(pesquisa de Emprego e Desemprego ABC - Fundação SEADE e DIEESE ); d) e os retirados

do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados); e) as informações sobre

desempenho e inadimplência da ACISA ( Associação Comercial e Industrial de Santo André ).

Dos dados estatísticos de Santo André 1999

Verifica-se que o Município termina o ano com um total aproximado de 625.000 habitantes

distribuídos em 157.128 domicílios, representando um crescimento de 2,2% em relação a

1998 (153.761 domicílios) considerando o total de residências e apartamentos.

Ao mesmo tempo, no que diz respeito às áreas mais carentes, apesar dos dados registrarem uma

redução do número de favelas, de 132 em 1998 para 127 em 1999, cresceu a população

favelada já que o número de domicílios que era de 22.614 em 1998, subiu para 25.573,
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representando um aumento de 13,08%. Este crescimento de domicílios em áreas de favelas, foi

seis vezes maior que o crescimento dos domicílios fora destas áreas. Donde podemos concluir

que 14% dos domicílios de Santo André estão localizados em favelas, justificando a existência

e o esforço dos programas de inclusão social que caracterizaram a estratégia do plano de

governo local.

Do ponto de vista deste estudo, a compreensão da distribuição demográfica e da conseqüente

situação sócio-econômica é bastante importante, já que a dimensão maior do objetivo do

programa de microcrédito em Santo André é ser um instrumento para viabilizar a geração de

emprego e renda, a partir do desenvolvimento econômico dos empreendedores das áreas mais

carentes do Município. E, para isso, o nível de ocupação remunerada da população é

fundamental para garantir renda suficiente para o desenvolvimento dos pequenos e médios

negócios que são tocados por conta própria de maneira formal ou informal. Procuraremos

analisar essa questão com os dados sobre ocupação e desemprego na região.

Os dados sobre a atividade econômica mostram que o número de estabelecimentos industriais

cresceu de 881, em 1998, para 978, em 1999; no comércio saiu de 8.148, em 98, para 9.402, em

99; no setor de prestação de serviços de 10.466 para 12.759; e nos profissionais liberais, de

25.180 para 28.487, em 99. Essa evolução, à primeira vista demonstra um crescimento na

atividade econômica formal; embora também possa significar que o poder público melhorou o

sistema de captação de dados.

O setor que mais cresceu foi o prestador de serviços com 21,9%. O industrial cresceu 11%; o

comércio 15,39% ; e o setor dos profissionais 13,1%, acompanhando a tendência, já instalada,

há alguns anos. Esse quadro também reflete a realidade da composição da carteira de crédito do

Banco.

Embora não tenhamos um estudo especifico que apanhe a evolução da atividade informal por

conta própria ou auto emprego, a distribuição dos clientes no portfólio vem gradativamente

expondo o crescimento da informalidade como via de obtenção de renda num ambiente onde as

taxas de desemprego foram para o patamar de 20% (SEADEIDIEESE), portanto maiores que as

verificadas na grande São Paulo.

Considerando a variação da receita tributária do Município como um indicador das condições

da atividade econômica, desconsiderando a redução proveniente de se evitar a evasão fiscal,

vamos constatar, pelos dados da Prefeitura, que houve um crescimento de 7,03%, de 98 para

99.
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PECOMPE - Pesquisa de Conjuntura das Micro e Pequenas Empresas do

Estado de São Paulo

A Pecompe é realizada mensalmente pelo SEBRAE-SP em parceria coma Fundação SEADE,

no Estado de São Paulo desde janeiro de 1998, foram divulgados, em dezembro de 1999, os

dados compilados da Região do Grande ABC, coletados a partir de janeiro daquele ano.

Segundo a pesquisa, as sete cidades do ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá,

Ribeirão Pires, Diadema e Rio Grande da Serra) respondem por 5,0% dos estabelecimentos,

6,5% de empregados assalariados e 12% do valor adicionado fiscal do Estado. A região vem

passando, nos últimos anos, por um processo de transformação profunda, que envolve uma

desaceleração das atividades industriais, forte desemprego e expansão significativa da

participação relativa das atividades terciárias, predominando as micro e pequenas empresas.

Embora, no caso específico de Santo André, a pesquisa anterior mostrou que um crescimento

da atividade industrial de 1998 para 1999.

Registra-se também que, entre 1990 e 1995, a participação relativa dos setores comércio e

serviços no valor adicionado fiscal aumentou de 17,5% para 23,0%, tendo atingido em 1997

cerca de 61,4% do total de pessoas ocupadas na região. Além da reestruturação da indústria

automobilística, a manutenção da taxa de cambio sobrevalorizada até 1998 elevou a

concorrência dos importados desincentivando a produção da industria local.

Embora registre-se na análise a compressão do consumo interno, a Pecompe registra uma

recuperação da MPEs (Médias e Pequenas Empresas). E 1999, houve um aumento de

faturamento na região do ABC, com uma expansão acumulada de 3,8%, resultado do

crescimento de 16,2% na industria, 3,6% no comércio, apesar da queda de 15,4% no setor de

serviços. Apesar do estudo apontar essa tendência à recuperação das MPEs do Estado de São

Paulo, assinala-se que a base de comparação (janeiro de 1999) é muito baixa.

Com relação ao Pessoal Ocupado, também considerando de janeiro a outubro, registra-se uma

expansão acumulada de 5,6%, com um crescimento dos gastos com salário de 14,7% no mesmo

período.

O Mercado de Trabalho na Região do ABC em 1999

PED - ABC Pesquisa de Emprego e Desemprego no ABC

Apresentado os dados relativos à atividade econômica, prioritariamente enfocando o

desempenho dos setores do ponto de vista das unidades de produção, comércio e serviços e
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seus reflexos na arrecadação que compõe o orçamento do Município de Santo André, é

importante detalhar a realidade do mercado de trabalho, cujo impacto na composição da renda

das farru1ias muito nos ensina sobre a capacidade de compra e, portanto, sobre o aquecimento

ou não da demanda pelos produtos e serviços dos pequenos negócios dos empreendedores

financiados pelo Banco do Povo. Faremos esta análise com os dados da PED-ABC, cuja

metodologia permite captar o setor formal e informal na região do ABC. São captadas também

informações desagregadas para Santo André, do CAGED (Cadastro Geral de Emprego e

Desemprego), embora esse último trate apenas do setor formal da economia.

Desde fevereiro de 1998, a Fundação SEADE e o DIEESE, com o apoio do Consórcio

Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, vêm realizando a Pesquisa de

Emprego e Desemprego (PED) na Região do ABC. E desse levantamento abrange os

municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá,

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Apresentam-se a seguir os resultados comparados de

1998 e 1999, utilizando-se as médias anuais dos indicadores produzidos pela pesquisa.

Em 1999, a taxa de desemprego total da Região do ABC atingiu 21,4% da População

Economicamente Ativa, contra 20,0%, no ano anterior. Isso corresponde à ampliação do

contingente de desempregados para 250.000 pessoas em 1999,21.000 a mais que em 1998. E

essa expansão do número de desempregados deveu-se, de um lado, à pequena quantidade de

novos postos de trabalho gerados no período (2.000) e, de outro, ao aumento do número de

pessoas que passaram a compor a PEA (23.000).

O baixo dinamismo na geração de novos postos de trabalho refletiu o declínio expressivo do

nível de ocupação industrial, contrabalançado pelo desempenho positivo dos Serviços. Nos

demais setores de atividade, houve relativa estabilidade dos contingentes de ocupados. Além

disso, o estudo. capta a elevação da informalidade quando observa que manteve-se a

fragilização das formas de ocupação, com redução do emprego de assalariados com carteira de

trabalho assinada e aumento da utilização do trabalho autônomo.

Na análise de setor por atividade, vamos verificar que a indústria reduziu 24.000 postos de

trabalho, atingindo de forma mais intensa os ocupados dos segmentos de Metal-Mecânica

(12,5%) e a Química e Borracha (17,9%). Estima-se que 241.000 pessoas atuavam no conjunto

do setor em 1999.

O Comércio manteve-se estável, com 3.000 novos postos, e o setor de serviços gerou 24.000

novas ocupações, destacando-se o desempenho positivo dos Serviços Auxiliares e de Saúde.

Com isto, alterou-se a composição setorial das ocupações no período, com redução do peso do

setor industrial de 28,9% para 26,2% e aumento do peso dos Serviços, de 46,7% para 49,2%.
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Ademais, manteve-se o processo de fragilização das formas de inserção ocupacional. Em 1999,

o contingente de assalariados com carteira de trabalho assinada no setor privado diminuiu em

25.000 pessoas.

Em contrapartida, aumentou o número de trabalhadores autônomos que atuavam junto a

empresas (10.000 pessoas) e junto ao público (9.000 pessoas), permanecendo estável o

contingente de assalariados sem carteira assinada (-1.000). Destaque-se, ainda, o pequeno

aumento do número de empregados no setor público (4.000 pessoas).

Distribuição dos Ocupados, por Posição na Ocupação no Trabalho Principal

Região do ABC

1998 -1999

0199811 1999
8n%
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Fonte: SEP. Convênio SEADE - DIEESE e Consócio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings -

PED.

Ao comparar o comportamento dos principais indicadores do mercado de trabalho, entre 1998 e

1999, da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP com os da Região do ABC, observa-se

que, embora tenha havido crescimento idêntico da PEA (2,0%), o aumento do nível de

ocupação na RMSP (0,6%), ainda que pequeno, foi maior que o observado no ABC (0,2%).

Houve crescimento do contingente de desempregados em ambas as regiões, embora com maior

intensidade no ABC (9,2%) que na RMSP (8,2%).

O fraco crescimento do nível de ocupação no ABC decorreu, principalmente, da retração do

número de ocupados em sua Indústria (9,1 %).

O aumento do número de ocupados nos Serviços da Região do ABC (5,6%) superou a média da

RMSP (2,4%). Ainda assim, a proporção de ocupados na Indústria do ABC (26,2%) continuou

a superar o total da RMSP (19,6%).

Considerada a posição ocupacional, a redução do número de assalariados com carteira assinada
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foi mais intensa no ABC (5,6%) que na RMSP (2,0%). Em contrapartida, o aumento do número

de autônomos foi mais expressivo no ABC (10,4%) do que na RMSP (2,6%).

Ocorreu ainda ampliação do emprego no setor público no ABC (5,7%) ao contrário do

registrado no conjunto da RMSP, que mostrou decréscimo de 0,7%.

A despeito dessas alterações, a parcela de assalariados do setor privado com carteira de

trabalho assinada permaneceu mais elevada no .ABC (44,1%) que no conjunto da RMSP

(40,4%). Em ambas as regiões, eram semelhantes as proporções de autônomos (20,8% e 21,0%,

respectivamente) e de empregados no setor público (8,1% e 8,5%).

Em relação à evolução da taxa de desemprego total entre os chefes de domicílio, merece

destaque sua expansão muito acentuada na RMSP (9,3%), bem superior à registrada no ABC

(4,0%).

Quanto à taxa de desemprego das mulheres, seu aumento no ABC (5,1 %) foi maior do que no

conjunto da RMSP (2,8%).

Já o tempo médio despendido na procura por um novo trabalho pelos desempregados do ABC

(47 semanas) permaneceu mais elevado do que o da RMSP (45 semanas). No entanto, em

ambas as regiões, metade dos que se encontravam nesta situação despenderam 26 semanas

procurando trabalho.

Embora ajomada de trabalho semanal média, em 1999, tenha se mantido em 43 horas no ABC,

a parcela de assalariados que trabalhavam mais de 44 horas semanais ampliou-se de 40,4% para

41,7%. Este crescimento foi mais intenso na Indústria (de 37,5% para 39,3%) e nos Serviços

(de 36,8% para 37,5%).

No CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, também buscamos

informações para. a análise do ambiente macroeconômico. Os dados aqui considerados são

basicamente do número de trabalhadores e salário mensal dos setores econômicos ( industria,

construção civil, comércio, serviços agropecuária e outros), mês a mês, do ano de 1999.

Embora tenha havido variações, ora positivas ora negativas, o saldo final e dos dados agregados

de Santo André mostram uma brutal redução da massa de salários, da ordem de

R$7.540.000,00, com um saldo negativo entre admitidos e desligados de 1.102 trabalhadores,

se computados todos os meses de 1999.

A ACISA (Associação Comercial e Industrial de Santo André) também é uma fonte

interessante para a compreensão da situação sócio-econômica local.

A ACISA presta um serviço de cobrança para seus associados, tendo um sistema integrado de

consulta aos órgãos de proteção ao crédito, o que possibilita a comparação do número de

76



inclusões de clientes inadimplentes no SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) em 1999

e 2000. Em 1999, do movimento informado por 780 empreendimentos no município de Santo

André que utilizam o sistema de cobrança da ACISA, foram incluídos no SCPC 63.662

clientes, enquanto em 2000 as inclusões caíram para 30.809 clientes. Ou seja, em 2000, em

comparação com 1999, teve uma inadimplência 51,6% menor. Dois terços das inclusões de 99

foram concentrados no primeiro semestre, sendo que em 2000 apenas os meses de novembro e

dezembro tiveram número de inclusões maior que em 1999. Esses dados demonstram que

houve uma tendência de maior inadimplência no mercado em Santo André em 1999. E que em

2000, houve redução do número dos incluídos no SCPC, coincidindo exatamente com o que

ocorreu com a inadimplência do programa de crédito do Banco do Povo de Santo André. Esse

quadro não se diferencia de São Paulo, se consideramos os dados obtidos do Instituto de

Economia Gastão Vidal sobre a quantidade de títulos protestados na cidade que, em 1998 e

1999 tiveram um número bastante significativo de registros (977.540, em 1998, e 791.249, em

1999), se comparado com os três a quatro anos anteriores, quando esses não passaram de

511.000. Do mesmo modo, houve uma significativa queda em 2000.

Conclusão

No conjunto de dados estatísticos do Município de Santo André, acima disponíveis, podemos

assinalar que, se por urna lado, o crescimento do número de negócios formais nos três setores

da atividade econômica (indústria, comércio e serviços) durante o ano de 1999 pode ser

considerado como fator contribuinte para o crescimento da arrecadação de impostos, por outro

lado, o aumento dos domicílios nas favelas também indica problemas no que diz respeito à

distribuição da renda gerada com a atividade econômica. Essa redução na renda das fanu1ias é

por certo, uma variável de contribuição importante para o aumento da população nas favelas.

O faturamento, pessoal ocupado e gastos com folha de salários, em 1999, mostram um

desempenho das MPEs do Grande ABC (PECOMPE) melhor do que aquele registrado para

todo o Estado de São Paulo, puxado principalmente pela melhora do comportamento das três

variáveis consideradas no setor industrial. Isso aponta na mesma direção dos dados colhidos

anteriormente na estatística da Prefeitura de Santo André.

Entretanto, são dados comparativos com janeiro de 1999, notoriamente um patamar bastante

baixo em relação ao desempenho já existente na região. Por outro lado, é um início de

recuperação de um período de grande compressão na economia regional.

Ao analisar o mercado de trabalho, a PED-ABC nos mostra que em todo ano de 99 a taxa de

desemprego no Grande ABC esteve acima daquela do Município de São Paulo, assim como da
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Região Metropolitana de São Paulo, tendo iniciado um declínio a partir de setembro desse ano

atingindo 19,6% da PEA. Comparando com 98, houve uma ampliação da PEA regional, sendo

que de dez de 98 a dez de 99 o nível de ocupação aumentou 3,2% , basicamente pelo aumento

no setor de serviços, já que houve um decréscimo expressivo no setor industrial e estabilização

no comércio. Com isso, o contingente de trabalhadores autônomos ocupados aumentou 13,8%,

enquanto o emprego assalariado diminuiu 2,1 %.

Quanto ao rendimento, a pesquisa, que apura tanto o setor formal como o informal, indica que

entre novembro de 1998 e de 1999 houve uma expressiva redução da massa de rendimentos

para ocupados e assalariados (9,2% e 10,1%, respectivamente). Tal movimento decorreu do

declínio dos rendimentos médios reais e, entre os assalariados, da diminuição dos salários

médios reais e do emprego. Este declínio nos rendimentos foi maior que os apurados no

Município de São Paulo e também na Região Metropolitana de São Paulo.

Quando obtemos os dados do CAGED específicos para Santo André, no ano de 1999, eles

também nos apontam uma brutal redução da renda disponível para as fanu1ias, decorrente do

saldo entre demitidos e admitidos somente no emprego formal. O número de clientes dos 780

empreendimentos de Santo André incluídos no SCPC pela ACISA,. foi em 1999 bem maior que

os incluídos no ano 2000, como assinalamos acima.

A análise dos dados acima deixa bastante claro que: 1) os dois últimos anos foram de grande

compressão na atividade econômica na Região do ABC; 2) há indicações de recuperação da

atividade a partir do segundo semestre de 1999; 3) houve uma clara mudança do perfil da

atividades com o crescimento do setor de serviços; 4) a região enfrentou o maior desemprego

de sua historia recente, aumentando a informalidade; 5) houve uma profunda diminuição renda

gerada pelo emprego, decorrente do desemprego e redução da média salarial; 6) começa em

novembro de 1999 o início da redução do desemprego.

Devemos considerar também como relevante, para o setor de comercio, o impacto das grandes

redes de supermercados e serviços que se instalaram em toda região do Grande ABC, visto que

o porfólio de clientes do Banco do Povo mostra o predomínio dos setores de comercio e serviço

como atividade da maioria dos empreendedores que procuraram crédito no programa.

Instalando-se na região, as grandes redes, que evidentemente contam com o efeito da economia

de escala, em pouco tempo provocaram a redução da demanda nos pequenos empreendimentos

provocando o fechamento de boa parte deles.

"O pequeno varejo do Grande ABC, marcadamente familiar, está vivendo desastre de

proporções sociais preocupantes. Desde o plano real, em 1994, o território regional registra

saldo negativo de pelo menos seis mil estabelecimentos. A contabilidade não é empírica, como
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gostariam alguns ufanistas que fazem das tripas coração para tentar esconder a realidade. Os

seis mil pequenos negócios do comércio que cerraram as portas não viviam na clandestinidade

do mercado informal. Eram empresas formais que integram o cadastro do Sincomércio

(Sindicato do Comercio Varejista doGrande ABC) e também do Sencovaga (Sindicato do

Comercio Varejista de Gêneros Alimentícios) [.....] o saldo negativo de seis mil

estabelecimentos é o resultado entre a criação e a desativação de pequenos negócios varejistas

[..... ] não se deve restringir o desastre do empreendedorismo na região a aspectos

exclusivamente macroeconômicos, e nem à notória falta de habilidade gerencial dos pequenos

comerciantes [ ] um terceiro ponto da costura de dramaticidade que os números explicitam é

o que tem maior peso relativo no ranking de problemas: a ampliação dos tentáculos das grandes

redes de supermercados e as vantagens de segurança, concentração de negócios e

estacionamento dos shopping centers e home-centers simplesmente estão massacrando a

concorrência de menor porte" (Revista Livre Mercado, maio de 2000)

Quando visitaram as áreas mais populares e principalmente as favelas, na sua maioria

urbanizadas ou em processo de urbanização por meio dos programas da administração pública,

durante o período estudado, os profissionais de campo do Banco do Povo informam que os

empreendedores lá instalados verbalizam a dificuldade que encontram com a redução da

capacidade de compra de seus fregueses via o desemprego, assim como o impacto da

concorrência dos grandes supermercados na região. Normalmente, são pequenos bazares, bares

ou "vendinhas', que sobrevivem de suprir as necessidades da vizinhança, já que dificilmente

outras pessoas que não sejam moradores passam a comprar regularmente seus produtos. Os

prestadores de serviços dessas áreas, embora sofram as conseqüências gerais da situação de

mercado, não são afetados pela queda de renda especifica de seus vizinhos desde que trabalhem

com serviços oferecidos principalmente para fora de suas áreas de residência.

Esse ambiente macroeconômico, portanto, certamente comprimiu a disponibilidade de

recursos financeiros para a população com impacto na renda dos pequenos negócios, tendo

como conseqüência a redução da capacidade de pagamento dos empréstimos contraídos pelos

empreendedores, via diminuição da demanda pelos produtos e serviços oferecidos e o aumento

da inadimplência resultante da pratica de venda a prazo (a conhecida caderneta ou o popular

"pindura"). Da mesma forma, desestimula o investimento no crescimento da atividade, tendo

como conseqüência a queda da demanda pelo crédito produtivo, embora possa ter aumentado,

no primeiro momento, o número de empreendedores dispostos a tomar dinheiro emprestado

para cobrir compromissos não mais cobertos pelo resultado da atividade econômica.
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Outros fatores que podem ter levado à dificuldade de demanda pelo crédito, como, por

exemplo, a cultura da região, o baixo espírito empreendedor, a quantidade de oferta de crédito,

tais fatores serão avaliados, quando analisarmos a questão específica da demanda relacionada

com a dificuldade de crescimento da carteira ativa do programa.

5.2 Considerando "Os fatores contribuintes" controláveis

O estudo de Stearns aponta como áreas criticas para que os programas possam estimular uma

cultura de pagamento em dia: a filosofia e imagem do programa, a metodologia do crédito

aplicada, e o sistema de informação.

A filosofia e imagem do programa inicialmente são referencias construídas desde a sua

concepção, posicionamento quanto aos objetivos, prioridades e público-alvo, indo desaguar em

seu formato institucional. Mas é de fato a prática concreta do relacionamento da estrutura de

recursos humanos da instituição com a sociedade e em específico com seus clientes que irá

sedimentar, ou não, uma cultura de responsabilidade com o pagamento do crédito em dia.

Vivenciar uma cultura não-paternalista e não-assistencialista assumida e praticada por todos

faz grande diferença quando se quer o desenvolvimento econômico e social da pessoa e da

comunidade (Kwitko, 1999).

O posicionamento que prevaleceu na formação do Banco do Povo de Santo André foi alinhar-

se com a filosofia de um programa não paternalista e não assistencialista, buscando a

organização em parceria do poder público com a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, com uma

forte natureza social, ao trabalhar para a inclusão dos empreendedores mais carentes, em um

sistema de financiamento que respeitasse as características e debilidades de suas organizações.

Objetiva-se, assim investir na possibilidade do crescimento de seus negócios e no

desenvolvimento da atividade produtiva individual (auto-emprego)36 ou cooperada, como

forma de diminuir a pobreza.

Sob um certo ponto de vista o Banco do Povo de Santo André, enquanto Instituição de

rnicrocrédito pode ser enquadrado na categoria dos programas chamados minimalistas, em

contraposição aos considerados desenvolvimentistas, principalmente se analisados de forma

isolada, ou seja, fora do contexto das políticas públicas.

[....] um programa de micro crédito possui um caráter minimalista quando a concessão de

crédito toma-se um fim em si mesma, não sendo oferecidos, outros serviços auxiliares (tais

como capacitação do tomador, comercialização e assessoria), imprescindíveis para uma política
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mais ampla e impactante na geração de emprego e renda. A outra linha de atuação integra à

concessão de crédito outros serviços, no intuito de que o crédito e os empreendimentos

financiados por este sejam impactantes no ambiente comunitário, fomentando o

estabelecimento de relações entre os atores locais que favoreçam a constituição da rede de

desenvolvimento econômico local (IBAM 2000).

O Banco do Povo de Santo André entretanto, como parte integrante das políticas públicas do

município, apesar de cuidar somente do crédito, integra o projeto de desenvolvimento

municipal já que é um programa articulado com os outros de cunho social, responsáveis por

educação, capacitação e desenvolvimento de cidadania, e treinamento no campo do

empreendedorismo. Dá-se, assim a inclusão do micro crédito como parte integrante dos

formatos matriciais daqueles programas articulados. E, mesmo reconhecendo que muito há que

se fazer nessa área, a designação isolada minimalista nesses casos é muito simplista e não

explica a sua real natureza.

Por outro lado, a busca da auto-suficiência também é uma marca da filosofia adotada no

programa. Isso resulta por conseqüência que trabalha considerando a necessidade da cobertura

de seus custos com o crescimento da carteira ativa, estabelecendo por isso mesmo uma taxa

operacional que deve ser competitiva em relação ao mercado, mas não subsidiada. Trata-se de

filosofia, portanto, diferenciada de programas que operam com taxas subsidiadas.

Acredita a Instituição que o benefício da inclusão se dá pelo respeito a atividade dos clientes e

o estabelecimento de regras que facilitem o acesso ao crédito. E com essa filosofia ganha

importância o comprometimento com o desenvolvimento de uma cultura de pagamento em dia

fazendo com que todo recurso humano do programa trabalhe para a concessão de créditos

seguros e pelo acompanhamento de seus retornos.

De outra forma, no Manual de Agente de Crédito (Kwitk:o, 99), ao falar sobre a especificidade

do serviço de microcréditos fica claro que "para operar um programa de crédito aos pequenos

negócios, é importante compreender as especificidades deste serviço em razão das

características pessoais destes empresários, da singularidade de cada processo produtivo, da

qualidade da mão de obra utilizada e da repercussão social e econômica do trabalho que

realizam". E continua:"este é um serviço de crédito diferenciado dos tradicionalmente

conhecidos e precisa ser assumido com responsabilidade e qualidade".

Na abordagem sobre as taxas e o posicionamento em relação aos clientes o Manual de Agente

de Crédito (Kwitko, 99) explicita que: "os pequenos empreendedores podem e devem pagar

taxas que reflitam o custo real do dinheiro; a cobrança de taxas reais respeita a dignidade do

empresário, que passa a encarar esta oportunidade não como um programa de assistência aos
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pobres, mas como uma fonte de crédito que lhe dá direito de exigir qualidade nos serviços

prestados estabelecendo-se assim uma relação comercial".

Jonahan Morduch da universidade de Princeton (USA), por exemplo, apresenta em dezembro

de 1999 a crítica de três outros estudiosos sobre o quadro internacional dos programas

tradicionais: "Aliviar a pobreza por meio de provisão de crédito subsidiado foi central em

muitos países, estratégia desenvolvida desde o inicio dos anos 50 até os anos 80, mas essas

experiências estiveram próximas ao desastre. A taxas de retorno dos créditos cairam muitas

vezes para abaixo de 50%; os custos e subsídios explodiram; e muitos créditos foram desviados

pelo poder político, para fora dos objetivos intencionados (Dale Adams, Douglas Graham, and

J. D. Von Pischke 1984)".

Continua mostrando Morduch que, na melhor das hipóteses, os programas fortemente

subsidiados vindo dos bancos dos governos tinham uma taxa de retorno do crédito da ordem de

70 a 80%. Em Bangladesh, por exemplo, o crédito concedido aos empreendedores pobres pelos

bancos tradicionais em 1980 teve uma taxa de retorno do credito de 51,6%. Similarmente, em

1986 a taxa de retorno de crédito subsidiado do Integrated Rural Development Program, na

Índia, despencou para 41% (Robert Pulley 1989). Apesar das boas intenções, segundo o

analista, muitos programas foram submetidos a custos altos e foram de pouca ajuda para os

beneficiários nos quais se destinavam.

A crítica aos programas com taxas subsidiadas continua sendo explicitada no Manual (Kwitko,

99), acompanhando a filosofia que prevalece nas principais Instituições de microcrédito em

nível internacional: [....] Os programas subsidiados tendem a perpetuar o paternalismo e o

assistencialismo. Há pobres que necessitam de assistência, mas estes não são o público-alvo de

um programa de crédito popular. O crédito é uma relação de negócio com vistas ao crescimento

de uma atividade econômica; [ ] exigem injeções permanentes de recursos financeiros para

manter a capacidade atual do programa ou para ampliar a clientela, assim como para aumentar

o valor dos créditos de acordo com o crescimento dos negócios apoiados; não educam para o

estabelecimento de futuras relações creditícias com as instituições financeiras e para o exercício

pleno da atividade empresarial.

Uma política eficaz de cobrança deve ser integrada ao crédito, pOIS o respeito humano

pressupõe reconhecer direitos e cobrar deveres; o incentivo às pequenas unidades produtivas

deve levar, também, ao progressivo fortalecimento e à legalização de sua situação econômica

(Kwitko, 99).
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Por tratar-se de um produto que pode potencializar ou fragilizar um pequeno negócio, o crédito

deve ser estabelecido com base em políticas, critérios e exigências que atendam às necessidades

e considerem as características pessoais do empresário e da empresa, (Kwitko, 99 )

O arranjo institucional que consolida o Banco do Povo de Santo André absorveu com facilidade

os princípios do não-assistencialismo e não-paternalismo, procurando um modelo que pudesse

ter a auto-suficiência como um dos pilares de seu desenvolvimento. E também abraçou a

estratégia de financiamento das atividades econômicas consideradas informais, embora com

certa dificuldade, pois foi necessário vencer os questionamentos iniciais, principalmente da

representação do setor empresarial. Prevaleceu a importância de se garantir suporte financeiro

para sobrevivência e crescimento de todas as atividades que geram renda, mesmo que enquanto

na informalidade não cooperem com a arrecadação de impostos. Reconhece-se a tendência

crescente da busca do auto-emprego, com a redução do emprego formal como mostramos na

análise do ambiente macroeconômico.

Quando procuramos avaliar a imagem que vai sendo construída pelo programa na sua ação

diária de relacionamento com a comunidade e principalmente com seu público alvo,

constatamos que nos primeiros meses do ano de 1998 percebeu-se uma desconfiança dos

empreendedores informais. A presença da Prefeitura na composição do Banco não dava a eles

segurança de que, ao acessar a instituição para um financiamento, não seriam alvo de

fiscalização. Naquele ano o setor informal representou um percentual pequeno dos créditos

concedidos. A participação aumentou progressivamente, em 1999, a medida que por meio da

divulgação foi -se estabelecendo uma relação de confiança suficiente para estimular a

aproximação.

O Estudo Exploratório de hnagem (INPES 2000)37 com clientes e empreendedores não-clientes

do Banco do Povo apurou uma imagem positiva da Instituição.

Essa imagem é ainda mais positiva quando a avaliação é feita por aqueles micro-empresários

que possuem uma atividade informal, pois é a única instituição financeira que "abre as portas"

e reconhece a existência desse negócio. Essa postura é vertida num sentimento de simpatia com

relação ao banco (INPES 2000).

Por outro lado, a mesma pesquisa exploratória mostrou que o programa era conhecido por

ambos os grupos (clientes e não-clientes) como uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Santo

André. A percepção mais presente, segundo o relatório do trabalho, é que os recursos que

subsidiam o Banco são oriundos do dinheiro do próprio "povo" de Santo André.

Há, ainda, um raciocínio que colabora com essa percepção dos grupos: se o banco é uma

iniciativa da Prefeitura de Santo André, e sendo seus clientes da mesma cidade, os impostos e
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taxas que pagam acabam sendo revertidos para o próprio capital do banco. Então, por que não

oferecer juros menores a empréstimos que vão gerar novos negócios, lucros e,

conseqüentemente, vão se reverter em receita para a Prefeitura? É visto aí um ciclo produtivo

(INPES 2000).

Em pesquisa quantitativa realizada com clientes e ex-clientes apuramos que 56% escolheram o

Banco do Povo em virtude dos juros mais baixos, atingindo essa preferência 57,5% dos

inadimplentes da amostra pesquisada.

Olhando, portanto, do ponto de vista de criar uma cultura de responsabilidade com o crédito, o

que podemos dizer é que provavelmente a associação acima entre munícipes clientes e recursos

da Prefeitura no programa passa a ser um elemento favorável á reivindicação de situações

diferenciadas, tipicamente uma postura oportunista. Entretanto, não podemos dizer com

precisão o quanto essa associação fragiliza a priorização do pagamento em dia do crédito numa

situação de escolha de prioridade de pagamento em situações de dificuldades orçamentárias.

Fica de todo modo, explicita a necessidade da continuidade e aprofundamento do debate

público que deixe claro para a população a importância do caráter não-paternalista e não-

assistencialista do programa de crédito. E, ao mesmo tempo, seu compromisso com a missão de

ser um instrumento valioso de inclusão social, ao ampliar para os empreendedores populares as

possibilidades de acesso ao crédito.

A metodologia aplicada nos chamados programas de microcrédito, que acaba determinando a

estrutura e forma de operação das instituições, tem sido desenvolvida na prática de concessão

de crédito.

A análise da literatura mostra que longe de ser uniforme, embora existam eixos básicos que

identificam e diferenciam as ações dos programas populares de crédito em relação ao sistema

financeiro formal, em cada espaço socio-econômico, ganha-se característica própria. Mesmo no

caso brasileiro, embora recentemente o BNDES tenha apoiado a consolidação de um formato

metodológico que é aplicado em dezenas de instituições, existem outros que vieram se

consolidando com diferentes ênfases ou estratégias. É o caso da metodologia da rede CEAPE38
,

cuja origem é praticamente a mesma da que foi consolidada e publicada pelo BNDES, e

também a utilizada pelo BNB (Banco do Nordeste Brasileiro) em seu programa de

microcrédito.

As diferenças a que nos referimos dizem respeito aos chamados programas modernos de

crédito, que se desenvolvem a partir do final da década de 70 do Século xx. Neste trabalho não

estamos considerando as organizações e práticas voltadas para concessão de crédito aos
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necessitados, cujo caráter paternalista e assistencialista mobilizou e mobiliza forças do Estado,

organizações religiosas e instituições de caráter beneficente de diversas origens.

Nesse contexto em nível internacional, o compromisso do moderno programa de microcrédito

foi fundado na inovação: uma nova estrutura de administração, novas formas de contratos e

novas atitudes (Morduch 1999).

De fato, as três dimensões abordadas acima são comuns para diferenciar os programas

populares do sistema financeiro tradicional em cada região de atuação. Mas entre os programas

também existem diferenças, conforme foi assinado, respeitando as características socio-

econômicas,culturais e organizacionais em cada região.

O sistema financeiro sempre considerou que emprestar para empreendedores pobres implica

altos custos; que os riscos são grandes; que a propensão a poupar é muito baixa; e que poucos

são os que têm suficiente para oferecer garantias (Morduch, 1999). A partir dessa compreensão

definem seu público alvo, organizando uma estrutura de exigências e reciprocidades que exclui

os empreendedores populares do acesso à maioria dos financiamentos.

Os programas modernos de micro crédito nascem de uma nova atitude em relação ao direito à

oportunidade de crédito para financiar as necessidades das populações mais carentes,

fragilizadas em relação aos requerimentos das estruturas de financiamento. Podem ser

sintetizados na experiência Grameen Bank, embora exista muitas outras instituições bastante

significati vas.

Vejamos algumas diferenças da metodologia e estratégia aplicada pelo Grameen Bank, com

outros grandes programas.

Muhamad Yunus (Grameen Bank), economista da Universidade de Chittagong, Bangladesh,

em 1976 partindo de uma reflexão sobre a situação da população local, maioritariamente pobre,

depois de tentar conseguir microempréstimos para financiar as pequenas atividades, esbarra nas

tradições do sistema financeiro e inicia por conta própria uma experiência.

Emprestou do próprio bolso o equivalente a $27 dólares a 42 farm1ias, para receber quando

pudessem pagar (Alan Jolis, 2000).

Diz Yunus: "tratava-se de encontrar um meio de ajudar essas 42 pessoas trabalhadoras e

saudáveis. Eu não cessava de revolver o problema na mente, como um cão com seu osso. Se

lhes emprestasse 27 dólares, elas poderiam vender seus produtos a quem quer que fosse e assim

ver seu trabalho adequadamente remunerado, sem ter de apelar para os agiotas" (Alan Jolis

2000).

Yunus continua contando (Alan Jolis, 2000) que foi um longo caminho percorrido, dos 27

dólares emprestados a 42 pessoas, em 1976, até os 2,3 bilhões de dólares emprestados a 2,3
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milhões de farm1ias em 1998. Os programs do Grameen se estenderam por várias partes do

mundo.

Com ações diversificadas e ampliada para várias comunidades, Yunus e uma equipe de

colaboradores, implantou ao longo do tempo uma extraordinária estrutura de financiamento das

necessidades da população num país de maioria muçulmana, onde as mulheres são, até os dias

de hoje, extremamente subalternas. O modelo do Grameen Bank manteve-se fiel aos princípios

iniciais, embora tenha diversificado sua forma de atuação e ampliado o leque de produtos de

finanças para seu público alvo. Tem as mulheres como foco; concede crédito em grupo

solidário e não individual; não há exigência de garantias; utiliza os 16 princípios ligado às

condições de vida39 da população como referência; aplica os princípios do crédito em valores

progressivos; aplica a exigência de poupança obrigatória; e tem os tomadores de empréstimos

como uma espécie de acionistas da instituição.

Algumas características metodológicas que fazem parte da natureza dos programas Grameen,

embora se repitam em outros, não prevalecem em diversas outras instituições de microcrédito.

Podemos citar como exemplo a opção clara pelo financiamento focado nas mulheres e a

existência de uma forte amarração com os 16 princípios de comportamento, cuja origem

assenta-se na carência da população. Por outro lado, certamente as referencias religiosas e

culturais formam uma estrutura importante para o reforçamento dos laços de solidariedade que

viabilizam a estratégia de financiamento fundada unicamente em grupos, num programa de

crédito fundamentalmente rural. Mas a característica metodológica mais importante para o

nosso estudo são a não-existência de garantias reais e as formas com as quais conta para manter

um alto retomo do crédito concedido.

Toda concessão de crédito baseia-se na confiança mútua e no controle social estabelecido com

os empréstimos somente em grupo, não existindo nenhum outro tipo de garantia.

Segundo Morduch (1999), os grupos são formados voluntariamente, enquanto os empréstimos

são feitos individualmente e todos do grupo são responsáveis pelo pagamento do empréstimo.

Cada grupo é constituído de cinco tomadores de empréstimo, sendo que dois pegam

inicialmente, depois outros dois, e por fim o quinto. Esses grupos de cinco, encontram-se

semanalmente com sete outros grupos. Assim os representantes do Banco reúnem-se com

quarenta clientes ao mesmo tempo. De acordo com as regras, se um membro alguma vez não

pagar, a todos do grupo é negado o empréstimo subseqüente. Os contratos se aproveitam, dessa

forma, da informação local e do "social assets" que são o coração dos mecanismos locais de

enforcement.
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Hoje, o Grameen mantém uma taxa de retorno da ordem de 97% a 98% dos créditos

concedidos, apoiada nos mecanismos de controle social dos grupos reduzindo o efeito da

assimetria de informações e portanto também da selecão adversa4o. Conta com o

constrangimento do risco moral41 e com a vantagem da não-existência de alternativa de

crédito, principalmente para as mulheres (Morduch, 1999) a fim de evitar os atrasos no retorno

dos créditos.

Ao longo do tempo, instituiu-se um incentivo dinâmico com o uso do crédito progressiv042
,

criando-se as vinculações dos clientes com o programa por meio de poupança obrigatória.

Instituíram-se também os fundos de emergência para enfrentar as inadimplências provocadas

pelos revezes sofridos com as constantes enchentes e inundações locais, uma taxa para

formação de fundo administrado pelo próprio grupo que transforma todos em acionistas da

Instituição.

A construção dessa solidez e toda essa experiência são contadas por Yunus que não deixa

também de relatar as dificuldades encontradas.

"Durante os quatro primeiros anos o Grameen só atingiu quinhentas pessoas, muitas das quais

não pagaram ou deixaram o programa. O sucesso chega depois de um longo e difícil processo

cheio de frustrações. Sempre digo aos que querem iniciar uma transposição do Grameen que os

primeiros anos de um programa de microcrédito servem sobretudo como experiência. A fase de

implantação é basicamente uma fase de aprendizado. Aprende-se fazendo, e cometem-se erros.

Mas é preciso ter cuidado para não repeti-los. E somente quando os problemas são eliminados é

chegado o momento de a organização concentrar todos os seus recursos na ampliação do

número de financiados" (Alan Jolis, 2000).

O Grameen não permaneceu somente com o financiamento para a atividade produtiva,

tranformando-se numa plataforma de microfinanças. Criou outros produtos para atender a

carência da sua população-alvo. De acordo com Yunus, eles estão agora expandindo

horizontalmente para cobrir outras funções que têm pouca ou nenhuma relação com atividades

bancárias ou com margem de lucro. Contudo, esse é um componente estimulante e fundamental

do trabalho. Estão expandindo os tipos de empréstimos oferecidos, para financiar artigos

essenciais à qualidade de vida de seus membros, como moradia, poços artesianos e vaso

sanitário com descarga.

O Banco Solidário (BancoSol) urbano da Bolívia também empresta para grupos mas difere em

muitas coisas do Grameen (Morduch, 1999). De acordo com esse autor, primeiro há um foco

totalmente bancário, e não no serviço social. Segundo, os empréstimos são feitos para todos os

grupos simultaneamente, e os "grupos solidários" podem ser formados por três a sete membros,
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e também têm iniciado empréstimos individuais. No final de 1998, 28% do portfólio tinha

algum tipo de garantia, diferentemente do Grameen . Terceiro, que as taxas de juros eram

relativamente altas, como mostra o uso de uma taxa anual básica de 48%, mais 2.5% pagos no

início, quando a inflação foi abaixo de 5%. Quarto, devido essa taxa, o banco não depende de

subsídio. Quinto, mantém um sistema de retorno do empréstimo mais flexível, podendo aceitar

pagamentos semanais ou mensais. Sexto, o número de prestações também é flexível. E, sétimo,

a média de empréstimo é de $900,00 (novecentos dólares), enquanto no Grameen é de $100,00.

Portanto, o BancoSol atinge os mais ricos, entre os pobres, os que se situam um pouco acima da

linha de pobreza, medida pelo acesso a abrigo e educação (Sergio Navajas et al. 1998).

A Instituição começou como uma ONG (Organização Não Governamental) chamada

PRODEM, em 1987, e se transformou em um banco em 1992. No fim de 1998, já tinha

servido a 81.503 clientes de baixa renda, representando 40% dos tomadores de empréstimo do

sistema bancário boliviano (Morduch, 1999). Opera, a partir de então, com outros produtos de

microfinanças como poupança, por exemplo.

Diferente de outras instituições de microfinanças, o BancoSol é conservador ao dimensionar

sua inadimplência, considerando risco todo o débito dos empréstimos que tenham um

pagamento em atraso a partir de um dia, mesmo que as outras prestações ainda estejam para

vencer. O modelo do BancoSol representa um sucesso financeiro, tendo sido replicado em nove

dos dezoito filiados à ACCION International, uma ONG baseada em Somerville,

Massachusetts. Nos Estados Unidos da América do Norte, serve de modelo para seis programas

de crédito que, embora não tenham atingido a autosuficiencia, servem mais de mil clientes.

Assinala a literatura (Rhyne, 1995) que o BancoSol trata conscientemente de demonstrar que o

setor privado pode prestar serviços financeiros rentáveis à microempresa em base totalmente

comercial.

O Banco Rakyat da Indonésia CBRI)43é um banco comercial rural que pertence ao Estado, cuja

missão desde o início sempre foi atuar como órgão de crédito agrícola. Seu sistema, chamado

Unit Desa (agências locais), é uma vasta rede de agências rurais que opera em toda a Indonésia

como um ramo comercial independente. As modalidades de poupança voluntária por ele

criadas mobilizam somas consideráveis; os empréstimos são financiados por esses depósitos. O

Unit Desa é uma importante fonte de lucro para o BRI (Robinson, Correio da Unesco n° 3-

1997).

O Banco Rakyat Indonésia (BRI), sistema Unit Desa é também financeiramente autosuficiente

e diferentemente do BancoSol e do Grameeen não usa o sistema de empréstimo em grupos,

exigindo garantias para os empréstimos individuais. Exclui assim os tomadores muito pobres,
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mas as operações são mantidas em uma escala de pequenos crescimentos e garantias,

permitindo à equipe de campo autonomia para aumentar a quantidade dos valores emprestados

para os tomadores confiáveis, que têm seus empréstimos aumentados condicionados à

performance de pagamentos (Morduch, 1999).

O BRI, assim como o BancoSol, não se vê como uma organização de serviço social e não provê

a seus clientes treinamento ou orientação - objetiva obter lucro e vê microfinanças como um

bom negócio (Marguerite Robinson, 1992).

O desenvolvimento dos modernos programas de microcrédito e microfinanças

internacionalmente mostra algumas características comuns e outras que respondem às

realidades do ambiente sócio-econômico local.

Geralmente, todos declaram ter como público alvo prioritário as populações mais pobres;

entendem que o sistema financeiro tradicional não tem interesse na intermediação financeira

para aqueles cuja relação custo benefício envolva riscos acima dos que estão dispostos a

absorver; declaram que os pobres não podem oferecer as garantias exigidas pelos bancos

tradicionais, mas não deixam de pedir garantias ou criar mecanismos de controle para favorecer

a tendência ao retomo do crédito concedido; procuram compensar a assimetria de informações

na concessão do crédito inicial com as visitas dos representantes da organização no local onde

as pessoas desenvolvem suas atividades, mantendo presença constante para criar uma cultura

de relacionamento de confiança; quase sempre iniciam com um programa de crédito para

financiar atividade produtiva com a finalidade de garantir e elevar a renda de seu público alvo,

mas posteriormente ampliam para outras atividades típicas de intermediação financeira

transformando-se em programas de microfinanças; evitam a postura paternalista ou

assistencialista e, embora recebam doações, empréstimos e financiamentos para iniciar suas

operações, buscam a auto-suficiência financeira.

Algumas diferenças no modelo institucional e nas estratégias de intermediação financeira que

acompanham as realidades culturais e socioeconômicas locais vão aparecer, tais como as

posturas metodológicas.

Existem programas que são inteiramente gerenciados por governos, outros por ONGs, e outros

mistos; alguns concedem os empréstimos somente para as pessoas que integram grupos, e

outros concedem empréstimos individuais e em grupo; uns só fazem empréstimos relacionados

a uma atividade econômica e outros emprestam para suprir necessidades diversificadas;

existem os que têm clara prioridade no empréstimo para mulheres, mas também existem

aqueles que são mais amplos; e, por fim, os prazos, estratégia de taxas e valores de crédito

também respondem a cada realidade socioeconômica.
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Quanto ao objetivo de ser auto-suficiente, a literatura mostra que do ponto de vista

operacional tem sido relativamente fácil cumpri-lo para os programas que conseguem passar à

fase de implantação e caminham para a maturidade. Entretanto, não se pode dizer a mesma

coisa em relação à auto-suficiência financeira, principalmente quando as operações se

restringem ao microcrédito.

Analisando o BRI (Bank: Rakyat Indonésia), Robinson (Correio da Unesco, março 1997) diz

que a experiência daquele banco mostra que a mobilização da poupança voluntária é uma

garantia da viabilidade da instituição. E também diz que essas instituições podem chegar a ser

auto-suficientes, pois já se demonstrou que são capazes de atrair uma poupança popular maciça

e que esta, composta pela soma de quantias geralmente modestas, nem por isso deixa de

constituir uma sólida e estável acumulação de fundos. Mas é necessário que se reúnam certos

requisitos mínimos: dinâmica da economia, estabilidade política, normas jurídicas e

regulamentos adequados, desenvolvimento das infra-estruturas, um grau mínimo de

monetarização da economia e um propício ambiente geográfico. Em tais condições, o micro-

financiamento institucionalizado pode ser rentável e conquistar ampla clientela.

E ainda, completa Robinson, "as instituições que concedem empréstimos subvencionados por

capitais exteriores, quando oferecem serviços sociais e financeiros sem se preocuparem em

promover a poupança popular, não têm nenhuma possibilidade de se tomarem auto-

suficientes" .

No caso da realidade brasileira, vamos verificar a existência de restrições de ordem

institucional, devido ao que foi estabelecido como marco legal para funcionamento das

instituições de crédito diferenciadas do sistema fmanceiro tradicional. E se levarmos em conta a

experiência internacional podemos afirmar que tais restrições comprometem o objetivo da

autosustentabilidade financeira. Há, ainda, as diferenças de órdem sócio-econômica cultural e

religiosa que, apesar de não estarem no escopo desta análise, com certeza constituem um

ambiente que exige estratégias bastante diferenciadas.

A legislação que criou as figuras jurídicas da SCM (Sociedade de Crédito ao

Microempreendedor) e a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público)44 é

bastante restritiva quanto à possibilidade de captação de recursos, assim como no que diz

respeito à criação de novos produtos de intermediação financeira. Isso impede hoje a transição

dos serviços restritos ao microcrédito para o de microfinanças. Com isso, reduz a capacidade

dos programas existentes conseguirem a fidelização de seus clientes por meio do atendimento

de suas diversas necessidades financeiras. Esse todavia,é um mecanismo fundamental para

atingir escala suficiente que compense os custos e também um incentivo necessário para
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melhorar a propensão ao pagamento em dia, reduzindo o risco de inadimplência e cobrindo

também os gastos específicos a ela vinculados.

Num ambiente de elevação da oferta de crédito, a vinculação dos clientes ao programa por

meio de diversos produtos dimensionados para suas necessidades e que compreenda suas

fragilidades socioeconômicas pode favorecer a prioridade de pagamento para o Banco do Povo

num momento de restrição orçamentária.

Uma maior amplitude de atuação no campo do interesse da intermediação financeira favorece a

busca da auto-suficiência nos seus quatro eixos principais: o aumento da quantidade de

recursos emprestados (escala); a manutenção de baixa inadimplência, com a melhora da

propensão a pagar; a definição de uma taxa adequada e competitiva à ser cobrada devido a

existência de competição de outros produtos; e o efeito na redução de custos relativos advindos

da racionalização da operação múltipla.

Nossa operação de crédito traz referências metodológicas que geralmente são utilizadas em

diversos países, procurando as adaptações e modificações criativas para responder ao desafio

de oferecer microcrédito em um ambiente sócio-econômico em que há a diversidade como a

nossa.

Utilizamos e procuramos incentivar, por exemplo, o aval solidário. Entretanto, a observação

mostra que esse tipo de aval ou crédito é aplicado com muito mais facilidade no nordeste

brasileiro, tendo o sudoeste e o sul bastante dificuldade em sua realização. Em algumas regiões

do mundo, os programas-concedem crédito somente em grupo, procurando encontrar controle

social para dar segurança aos empréstimos.

Também praticamos créditos com ganhos progressivos, ou seja, o empreendedor inicia com

um pequeno empréstimo e, à medida que exercita o investimento de pequenas quantias e

consegue cumprir com o compromisso de retomo, vai aumentando o valor do crédito. Ao

mesmo tempo vai-se criando uma cultura sadia de relacionamento com a Instituição.

Tudo isso funciona como mecanismo eficiente para aumentar a propensão a pagar o crédito em

dia, dependendo .de outros fatores, como a dificuldade de alternativa para conseguir recursos

financeiros por outra via, a exemplo do caso relatado do Grameen Bank. Junta-se aí a

dificuldade de alternativa de crédito, mais o controle social do grupo, a possibilidade de

conseguir valores maiores no futuro, e uma cultura religiosa bastante restritiva.

Outra característica orientada pela metodologia é que o crédito deve ser concedido para

empreendedores. Um dos eixos básicos da análise da concessão de crédito é conseguir

identificar características dessa ordem no demandante de empréstimo.
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Quanto às outras condições, como taxas, prazos e valores, são decorrentes da política

estabelecida pelo Conselho de Administração, e guardam relação com a tensão positiva entre a

função social do crédito e o objetivo de ser auto-suficiente.

A metodologia procura criar nos agentes de concessão de crédito - e aí incluem-se todos os

envolvidos no processo de sua definição - uma visão não-paternalista e não-assistencialista, que

deve ser refletida na prática concreta diária no relacionamento com a comunidade, e

especificamente com os clientes.

A análise do sistema de informação

O sistema de informação em um programa de crédito é fundamental para o conhecimento e o

controle da relação dos clientes com a instituição. Ele possibilita o acompanhamento da carteira

total de clientes do banco, assim como as informações específicas da carteira de cada agente de

crédito, para que possa gerenciá-las como se fosse o seu próprio negócio.

A literatura consultada divulga experiências de descontrole no gerenciamento dos empréstimos,

por falta de informação correta e em tempo hábil, que resultaram na instalação de um quadro de

inadimplência em diversos programas.

A ação imediata da instituição ao reconhecer um atraso é fundamental para dar aos clientes a

certeza da existência de um controle seguro.

Ao contrário, a percepção de que não existe um controle efetivo pode desenvolver nos clientes

uma atitude oportunista, reduzindo a propensão ao pagamento em dia dos empréstimos. Ao

mesmo tempo gera-se uma insegurança nos funcionários da instituição, suficiente para criar

uma atitude desfavorável à cobrança efetiva dos débitos em atraso.

O Banco do Povo de Santo André, em relação ao sistema de informação, em 1999 fez parceria

com a Fundação-Santo André (Fundação de Ensino Superior do Município) para desenvolver

um sistema próprio com uma plataforma tecnológica mais atualizada para permitir mais

flexibilidade no seu uso.

O Banco utilizou, durante o período estudado, um controle financeiro informatizado por meio

do SIP-Portosol (adquirido da ACC-Portosol) que foi suficiente para disponibilizar

informações sobre o portfólio de clientes para o controle da inadimplência. Não houve

influencia de um eventual problema com o controle da informação na elevação da taxa de

inadimplência no ano de 1999.
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Demanda pelo Crédito

À medida que cresce a prática de troca de informações sobre os programas de microcrédito no

Brasil, mais fica evidente a necessidade de um estudo sobre a lentidão do crescimento desses

programas de crédito popular.

O "mistério brasileiro", assinalado em maio de 2000 em seminário internacional45 promovido

pelo BNDES, é que, apesar de ter conjuntura promissora, a indústria de microfinanças

brasileira tem se desenvolvido lentamente, e que poucas instituições no Brasil têm

experimentado o crescimento acelerado característico de micro financiamentos em outros países

latino-americanos (Goldmark, maio 2000). Quase 70% da população brasileira está

completamente excluída do sistema bancário.Se incluirmos nesse grupo os clientes que têm

apenas caderneta de poupança, sem qualquer privilégio de cheques ou saque a descoberto, a

proporção de brasileiros à margem do sistema bancário chega a 85% da população.

Quanto às razões da dificuldade de crescimento do crédito popular no Brasil, os argumentos

mais convincentes estão relacionados ao contexto macroeconômico, à tradição de crédito

dirigido, à estrutura jurídica, ao mercado de crédito ao consumidor, e à fraqueza das

instituições existentes.

Quando ao clima macroeconômico brasileiro, nunca foi propício às microfinanças. Mesmo

com a contenção da inflação continua-se tirando a maior parte da sua receita de investimentos e

taxas, tratando o crédito como atividade secundária.

Afora isso, a existência de linhas de crédito governamentais subsidiadas afasta as potenciais

operadores de microfinanças.

A estrutura jurídica, apesar de ter retirado do enquadramento da lei da usura os programas de

microcrédito, não resolveu algumas questões importantes para viabilizar soluções mais rápidas

de cobrança judicial do crédito concedido, ao mesmo tempo que restringe a criatividade no que

diz respeito a desenvolvimento de novos produtos no campo da microfinanças.

Mesmo excluindo o nordeste brasileiro os autores do texto do BNDES assinalam que o

mercado brasileiro de crédito ao consumidor é altamente desenvolvido e está orientado

especificamente para os de baixa renda. Embora não tenham como foco a microempresa,

muitos microempresários encontram por aí as formas de ter acesso a essas fontes de crédito.

O texto também registra que as financeiras fazem empréstimos com limites visando o

trabalhador, e que os próprios cartões de crédito estão penetrando de forma significativa nas

favelas. Assinalam ainda que não foram esquecidos os créditos nas lojas populares, tipo Casas

Bahia, e a prática dos cheques pré-datados como forma de financiamento bastante comum no

mercado.
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Uma comparação de produtividade entre os programas de crédito popular no estado, e

posteriormente com aqueles existentes em outras regiões vai mostrar um desempenho bastante

fraco dos programas no Estado de São Paulo.

INSTITUIÇOES DE MICROCREDITO

RELATORIO COMPARATIVO· PRODUTIVIDADE ATE SETEMBRO DE 2000

Instituição N de Unid Tempo de N.o Contrato Média do nO N.' Total de Média valor total Média

Municip. operação realizados contratos Agente créditos mensal por emprestado créditos

Meses Mês por agente acent, concedidos

Banco do Povo de São Paulo 66 unido 345 5.129 14,87 156 32,88 0,10 R$ 11.239.275,00 RS 2.191,32

Banco do Povo- Franca 1 unido 16 452 28,25 5 90,40 5,65 RS 971.689,00 RS 2.149,75

Casa do Empreendedor Joeense 1 unido 27 615 22,78 4 153,75 5,69 R$ 1.535.963,00 RS 2.497,50

Banco do Povo de Santo André 1 unido 28 1.052 37,57 5 210,40 7,51 R$ 2.542.618,43 RS 2.416,94

Vitória CREDISOL 1 unido 28 2.037 72,75 7 291,00 10,39 RS 3.837.400,28 RS 1.883,85

lnst, Comun. De Créd. BLUSOL 2 unido 33 1.949 59,06 6 324,83 9,84 RS 6.652.000,00 RS 3.413,03

Casa do Empreen.de Londrina , unido 34 1.651 48,56 6 275,17 8,09 R$ 4.459.188,00 RS 2.700,90

Banco da Mulher· lajes 3 unido 23 633 27,52 4 158,25 6,88 R$ 1.285.334,74 RS 2.030,54

Banco Pop. de Ipatinga-MG. 2 unido 27 1.397 51,74 6 232,83 8,62 R$2.345.370,46 RS 1.678,86

FAEP- Juiz de Fora (total) 7 unido 37 2.101 56,78 8 262,63 7,10 R$ 4.832.000,00 R$ 2.299,86

A planilha acima mostra em sua primeira parte uma comparação do desempenho entre Três

programas no Estado de São Paulo ( Banco do Povo de Santo André - Município de Santo

André; Casa do Empreendedor Joeense - Município de São José dos Campos; e o Banco do

Povo do Estado de São Paulo), sendo que no caso do Banco do Povo do Estado (parceria entre

o Estado e Prefeitura municipais) foi destacado o programa de Franca, por ser o de melhor

desempenho. E a segunda parte mostra, para comparação, programas de outros Estados e seus

desempenhos.

O Banco do Povo do Estado que opera com taxa operacional de 1% (subsidiada via repasse de

custos para as prefeituras conveniadas e outros custeados pelo Estado), enquanto os outros

programas (ONGs) operam com taxas nominais que variam entre 3,5% a 4,5%. Não foram

considerados os municípios do convênio com o Estado que até o mês de setembro não haviam

concedido nenhum empréstimo.

Comparando as médias mensais número de créditos concedidos, o total médio por agente de

crédito e a média mensal de crédito por agente de crédito, verificamos que Santo André teve o

melhor desempenho com, em média, 37,57 créditos concedidos por mês, um total por agente de

210,40 créditos, e uma produtividade média mensal de créditos concedidos por agente de 7,5I.

Acima, portanto, da melhor unidade do convênio do Estado (Franca), cuja média mensal foi de

28,25 créditos concedidos, com um total por agente de 90,40 créditos, e uma produtividade

média mensal de créditos concedidos por agente de 5,65.
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o valor médio mensal dos empréstimos nos 69 (sessenta e nove) municípios considerados

variou entre R$ 2.149,75 e R$ 2.497,50, mostrando um padrão uniforme entre todos

considerados.

Quando comparamos com as outras instituições fora do Estado de São Paulo, constatamos que

o desempenho delas é melhor. O programa Banco do Povo do Estado de São Paulo, quando

visto no seu conjunto, continua o de mais baixo desempenho.

Embora o programa de Santo André tenha sido o de melhor desempenho no Estado de São

Paulo no período considerado, comparado com os de outras regiões só foi superior ao do Banco

da Mulher - Lajes, que foi o de mais baixo desempenho mostrado pela planilha.

A reflexão da situação macroeconômica regional abordada neste estudo mostrou uma redução

da renda das fanulias via desemprego e achatamento salarial, aumento dos domicílios nas

favelas e o crescimento da influencia das grandes redes de lojas de consumo popular. Todos

esses fatores não podem ser desprezados quando sabemos que o empreendedor popular é o que

mais sofre, por ser o primeiro que banca o endividamento da população na ponta do consumo.

Muito se fala sobre a influência da vocação industrial primária da região, na formação de

pessoas pouco dispostas a atitude empreendedora e, sim, preparadas desde a infância para

trabalhar numa grande montadora, por exemplo. Aí está uma possível explicação para o baixo

desenvolvimento do empreendedorismo popular, cujo reflexo natural se daria na resistência à

busca por financiamento.

A pesquisa qualitativa com os clientes do Banco do Povo e com outros empreendedores

populares não-clientes, assim como a pesquisa realizada nas favelas do programa de inclusão

social no município mostraram uma posição bastante cautelosa dos empreendedores embora

tenham declarado ter uma imagem positiva do programa de crédito.

Ao mesmo tempo, percebe-se que os clientes quando são solicitados a indicar outros que

poderiam demandar um crédito têm muita dificuldade em faze-lo, assim como não gostam de

divulgar que pegaram um crédito no Banco do Povo para investir em seus negócios.

Por fim, verificou-se por meio da pesquisa qualitativa que "Banco" é bastante rejeitado por ser

identificado como parceiro de uma relação desigual, onde só ele ganha. Isso tem sido motivo de

reflexão sobre a conveniência de evitar o nome Banco do Povo nos programas populares para

fugir da associação negativa percebida pela população.
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Quem são os clientes do Banco do Povo e que variáveis se associaram à inadimplência?

Pesquisa foi realizada, por solicitação da gerência da Instituição, para obter informações sobre

a imagem do Banco do Povo frente a seus clientes e sobre a percepção quanto à existência de

benefícios obtidos com o empréstimo adquirido. O objetivo da pesquisa foi melhorar o serviço

de atendimento, assim como conhecer a classificação de prioridade estabelecida para o

pagamento das prestações do crédito recebido, em caso de aperto da disponibilidade financeira

dos clientes. Procurou o Banco obter, com isso, o grau de importância dado à necessidade de

pagar em dia as prestações dos empréstimos adquiridos, para avaliar a qualidade do

relacionamento dos clientes com o programa de crédito. Com essas informações buscava-se,

também, perseguir um alto percentual de retomo do dinheiro emprestado.

A pesquisa amostral baseou-se em uma população de 578 clientes tendo sido pesquisados 150

pessoas entre os meses de março e maio de 2000. Contou com dezenove perguntas divididas

em dezesseis de múltipla escolha e três perguntas abertas, além de informações iniciais de

qualificação dos clientes e seus históricos na carteira do Banco.

Posteriormente, foi feito um trabalho de cruzamento de dados dos cadastros e levantamentos

sócio-econômicos existentes, para verificar a associação da inadimplência com alguma variável

disponível, numa tentativa de melhor compreender o perfil dos inadimplentes.

A pesquisa procurou analisar as respostas segundo a condição de inadimplência e segundo a

participação no setor formal ou informal. Consideraram-se inadimplentes todos aqueles que

atrasaram o pagamento de alguma prestação por trinta dias ou mais, mesmo que posteriormente

a tenham quitado.

Só foi possível abrir, para analisar, os dados entre formais e informais do conjunto dos

adimplentes, não sendo possível faze-lo com o conjunto dos inadimplentes, devido o tamanho

da amostra de inadimplentes.

Da amostra, constatamos que 85,2% tinham quitado o primeiro empréstimo, sendo que dos

inadimplentes somente 8,1% ainda tinha empréstimo em andamento. Na renovação, 48,9%

fizeram um segundo crédito, sendo que dos que haviam ficado inadimplentes 37,l % renovou.

Não houve diferença entre a participação dos setores formal e informal na renovação.
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Quanto ao número de empréstimos, 60,6% tinham feito um empréstimo, e 39,4% dois ou três

empréstimos.Tanto o setor informal como o formal têm um percentual maior na faixa de um

empréstimo.

Quanto à divisão por gênero, 57,3% eram tomadores do sexo masculino e 42,7% feminino.

Entre os formais, 70,8% eram do sexo masculinos e 29,2 % do feminino; e no grupo dos

informais, 55,1 % eram mulheres e 44,9% homens.

Apesar da maioria masculina, algumas vezes o homem toma o empréstimo, mas quem opera o

negócio é a mulher. As mulheres têm aparecido com uma concentração maior no setor

informal, sendo que não existe diferença entre homens e mulheres no que diz respeito à

condição de inadimplência.

Quando divididos por idade, 12,7% estavam entre 20 e 29 anos, e 65,3% na faixa de 30 a 49

anos; outros 22% estavam na faixa de 50 anos em diante. Há mudança significativa com o

aumento da informalidade e a elevação da idade.

No caso da escolaridade, apurada tendo como referência a mais alta escolaridade encontrada

em um membro da farrulia, verificamos que 26,9% tinham o ensino fundamental incompleto e

13,8% haviam completado o ensino fundamental. Com ensino médio completo ou incompleto

tínhamos 35,2%, e com superior completo ou incompleto 24,1 %. Dos informais 37,7% não

haviam completado o ensino fundamental, contra 14,7% dos formais. Constatou-se também

uma grande concentração (37,7%) de informais na faixa média de ensino, não se diferenciando

dos formais. Entretanto, se considerarmos somente os formais, 70,6% dividem-se entre o

ensino médio e o superior. Portanto, o grupo dos formais tende a ter um nível mais alto de

escolaridade.

Analisando por condição de inadimplência, 47,7% eram do setor formal com 43,6% dos

inadimplentes; e 52,3% do setor informal com 56,4%. Houve, como se vê, uma participação

maior dos informais na inadimplência.

No que toca a divisão por renda familiar, 31,9% do conjunto tinha renda até 10 salários

mínimos, sendo que dos informais 47,3 estavam nessa faixa; 36,1% estavam na faixa de 10 a

20 salários,onde se localizavam 37,8% dos informais. Aqui, também, entre os formais, a

concentração aumenta com a idade.

Quando perguntados se o Banco do Povo foi o primeiro banco que lhes havia emprestado

dinheiro, 64,7% respondeu que sim, sendo que 73,1 % estavam no do setor informal e 54,2% no

setor formal.

De acordo com o cadastro do Banco, a maioria possui conta bancária (94,3%). Ao mesmo

tempo, 64,7% afirmam, na pesquisa, que o Banco do Povo foi o primeiro a lhes conceder
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empréstimo. Podemos supor estar aí um indicador interessante de acesso ao crédito

disponibilizado pelo programa. Ou seja, mesmo tendo conta bancária, a maioria só foi

conseguir o seu primeiro empréstimo no Banco do Povo.

O resultado acima mostra que o fato de o Banco do Povo ter sido o primeiro a dar acesso ao

crédito não foi suficiente, por si só, para evitar a inadimplência, pois do grupo dos

inadimplentes na sua maioria o Banco tinha sido o primeiro emprestador.

Existe, por outro lado, um pressuposto de que a dificuldade de acesso ao crédito é um dos

fatores determinantes para criar a propensão ao pagamento em dia do crédito conseguido. Isso

vai ser confirmado pelo trabalho do estudo dos dados do cadastro, onde fica claro que a

participação entre os inadimplentes diminui quando o cliente não tem conta bancária. Portanto,

quanto maior o grau de dificuldade de acesso ao crédito, maior deverá ser a sua valorização,

aumentando a propensão ao seu pagamento.

82,6% dos entrevistados declararam que tinham possibilidade de acesso a outra fonte de crédito

e apenas os outros 17,4% declararam que não.

Ao olharmos para essas respostas, temos que admitir que se considerarmos como referência de

público alvo estritamente aqueles que não têm possibilidade de acesso as fontes tradicionais de

crédito do sistema financeiro, o programa continha em seu portfólio menos de 18% de clientes

nessa categoria. Ou seja, quase 82,6% da carteira foi distribuída entre aqueles com outras

alternativas de acesso ao crédito fonnal existente.

Geralmente, os programas de micro crédito no Brasil, e provavelmente a maioria dos existentes

mesmo internacionalmente, embora tenham como público-alvo prioritário os chamados

excluídos visto do ponto de vista do acesso ao crédito produtivo, não o fazem de forma

exclusiva. Não existe a condição, o critério, e nem mesmo a rotina de verificar se o provável

cliente teria ou não oportunidade de outro tipo de crédito, com a finalidade de recusar a

concessão do empréstimo. Essa informação é obtida para fazer parte da análise geral das

condições do cliente, mas não para elimina-lo. Portanto, o programa Banco do Povo de Santo

André analisa todos os pedidos de crédito produtivo, com o entendimento que seus limites de

valores e prazos são suficientes para segregar a demanda à faixa provável de pequenos

empreendedores formais e informais. Existem, todavia, alguns programas que estabelecem

outros critérios de corte como, por exemplo, limitação por número de funcionários envolvidos

na atividade ou por limite máximo de capital social.

Por outro lado, ao buscar a auto-suficiência, os programas mais novos geralmente necessitam

balancear a carteira de crédito, no que diz respeito aos valores emprestados, para que por meio

de empréstimos de maior valor possam compensar os custos envolvidos com a operação de
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créditos de baixo valor. Isso ocorre até que o volume da carteira ativa seja de tal ordem que

possa haver o achatamento da pirâmide dos valores de créditos, fazendo com que mesmo com a

maior concentração na parte mais baixa da pirâmide o volume emprestado seja suficiente para

garantir a auto-suficiência.

Mesmo sendo funcional para a busca da auto-suficiência - e portanto necessária enquanto

estratégia de administração financeira do fundo - se observarmos os valores médios de

créditos, em Santo André no período considerado, contatamos que não são tão baixos como se

espera dos microcréditos. Isso pode apontar para a necessidade de uma adequação das regras e

práticas usadas, com o objetivo de chegar aos empreendedores de demanda de créditos mais

baixos.

Considerando, por outro lado, que no Estado de São Paulo, na grande maioria dos programas

existentes, a média é a mesma operada em Santo André, é possível que, para a realidade da

atividade econômica nesses municípios, a média seja mesmo por volta de R$ 2000,00.

Outra hipótese que precisa ser investigada é se de fato o produto de crédito oferecido pelo

Banco do Povo de Santo André (até agora único) atinge a necessidade dos empreendedores

mais pobres, que por hipótese demandariam créditos de menor valor. Algumas instituições de

microcrédito já iniciaram experiências com outros produtos de intermediação financeira

ajustadas às formas de relacionamento existentes nas cadeias produtivas dos empreendedores

menores.

Continuando a análise da pesquisa, quando perguntados sobres as razões de terem escolhido o

Banco do Povo, 56% disseram que os juros eram mais baixos; 8,7% porque exigia garantias

menores. Entre os formais e informais, os informais valorizaram mais o atendimento.

Na aplicação do empréstimo, a compra de matéria prima aparece com 61,7%, seguida por

compra de máquina, com 23,4%. Isso faz sentido com relação a maioria dos "empréstimos, para

capital de giro, não havendo diferença significativa entre formais e informais, nem entre

adimplentes e inadimplentes.

Questionados se haviam feito algum treinamento nos últimos meses, 78% dos clientes

responderam que não. Os informais tiveram um percentual de "não" ligeiramente maior que os

formais, e os inadimplentes 10 pontos percentuais maior do que os adimplentes. Dos que

fizeram algum curso, 10% fizeram em sindicatos, 20% em escolas particulares em geral, 25%

no Sebrae, 27,5% declaram outros cursos genericamente. Ao buscarmos as respostas das

perguntas abertas, ao final da pesquisa, acharemos uma demanda interessante por programas de

capacitação na área do empreendedorismo.
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A análise do impacto do empréstimo no negócio do cliente mostra que, segundo a maioria, a

venda de seus produtos e a produção aumentaram. No item custo, 63,9% declararam que ficou

igualou diminuiu. Quanto à renda familiar, para 85,6% ela ficou igualou aumentou. Nas

despesas com juros, em 26% dos casos aumentaram, em 43,8% ficaram igual, e em 30,1%

diminuiram. Para 93,1%, o número de empregados remunerados ficou igualou aumentou.

As respostas mostraram, portanto, uma tendência de impacto positivo com os custos e despesas

com juros estabilizados ou diminuídos, repercutindo em estabilização ou aumento da renda das

farru1ias e do número de empregados remunerados.

Na tentativa de encontrar uma ordem de prioridade de pagamento dos débitos, e assim localizar

a importância do compromisso de retomo do crédito conseguido no Banco do Povo, foi

perguntado (para resposta em múltipla escolha) se, caso ficassem impossibilitados de pagar

suas contas, o que achariam pior. Retirando o viés criado pela provável percepção da

aproximação dos pesquisadores com o programa, a seqüência, iniciada pelo pior é: ficar sem

luz, seguindo atrasar o aluguel e empréstimo bancário, ficar sem crédito nas lojas, ficar sem

telefone, não pagar dinheiro que tomou emprestado de conhecido, mensalidade da escola dos

filhos, IPTU, e finalmente compras em geral. Coloca-se, assim, o pagamento das prestações do

Banco, em caso de aperto no orçamento, em terceiro lugar na ordem de prioridade, junto com

os outros débitos bancários.

Quanto à origem dos recursos do Banco do Povo, a maioria acredita que eles vêm da Prefeitura,

seguida do BNDES, no caso dos formais. E da Prefeitura, seguida dos empresários, no caso dos

informais.

Falando sobre a experiência deles em Santo André e o Banco do Povo, os informais tenderam a

considerar ótimo o programa; e os formais para considerá-lo bom. Perguntados sobre que nota,

de ° alO, dariam ao relacionamento com o Banco as menores notas foram 6,9, para o valor das

prestações pagas; 7,0 para os juros cobrados; e 7,4 para o valor do empréstimo recebido. Isso

vai ser retomado mais à frente, nas reivindicações por mais prazo, menos juros, e maior valor

emprestado. Todas as notas relativas ao tempo para concessão do empréstimo, atendimento,

material de informação e relacionamento com os agentes de crédito tiveram classificação ao

redor de 9,0.

Nas perguntas abertas sobre o que achou melhor no Banco, as quatro primeiras respostas

foram: atendimento, facilidade em obter o crédito (pouca burocracia), juros baixos, e agilidade

e rapidez na obtenção do crédito.

No que achou pior, as primeiras que apareceram foram: nada, o número reduzido de parcelas

para pagamento (prazo curto), a exigência de fiador, o tratamento com os clientes
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inadimplentes (forma de cobrança e inflexibilidade para negociar). Vieram depois, com o

mesmo peso, demora na saída do cheque, os juros, e o valor baixo do empréstimo.

Finalmente, perguntados sobre as sugestões, indicaram: aumentar o número das parcelas do

empréstimo, nenhuma sugestão, diminuir os juros, aumentar o valor do empréstimo, diminuir

as exigências de garantias (fiador) e acompanhar os clientes com cursos e capacitação. Tirando

as respostas oportunistas, e quase óbvias, de querer mais dinheiro, com mais prazo, menor juros

e sem garantias, foi interessante o aparecimento da preocupação com a capacitação e

acompanhamento da atividade econômica.

Identificação de Variáveis Relacionadas à Condição de Inadimplência

Em trabalho a partir de informações das fichas cadastrais e dos levantamentos sócio-

econômicos dos clientes quando da solicitação dos empréstimos, procurou-se encontrar as

associações existentes com a condição de inadimplência.

Conforme registrado no relatório, o trabalho foi dividido nas seguintes etapas: levantamento

dos cadastros, definição do critério para a classificação como inadimplentes, seleção inicial das

variáveis constantes nas fichas cadastrais e nos levantamentos sócio-econômicos, análise inicial

das variáveis e decisão final, exploração das variáveis selecionadas, exploração de associação

das variáveis com a condição de inadimplência por meio da análise estatística CHAID, a

aplicação do modelo logito nos dados, e a conclusão.

Foram usados os cadastros de dados pessoais, dos levantamentos sócio-econômicos e dos dados

de acompanhamento de clientes constantes no sistema informatizado do Banco do Povo, sem a

identificação nominal. Como critério para definir os inadimplentes, considerou-se que seriam

assim classificados todos aqueles que tivessem tido um atraso de pelo menos um mês em

alguma prestação, mesmo que a houvessem pago posteriormente.

Embora localizados 825 clientes, foi possível conseguir informações para o atraso das

prestações somente para 675, dos quais 235 (34,8%) estiveram na condição de inadimplentes,

conforme o critério estabelecido.

Na seleção das variáveis, nem todas puderam permanecer, em virtude do baixo número de

registro existente no sistema. De fato, foi constatado que, nos primeiros meses de

funcionamento da Instituição, não havia a prática de registro de todos os dados dos

levantamentos sócio-econômicos.
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Assim, as variáveis que permaneceram para análise foram: sexo, idade, se a casa onde o cliente

reside é própria, o valor total da renda familiar, se o cliente possui cheque, setor de atividade do

negócio financiado, e o grau de instrução dos membros da família.

Da análise

a) Quanto ao sexo, existiam 54,2% de homens e 45,8% de mulheres, não tendo sido verificada

nenhuma diferença significativa na distribuição de inadimplentes entre homens e mulheres.

Não houve, assim, associação entre sexo e inadimplência no conjunto considerado.

b) A divisão por idade mostrou que a maior concentração de clientes está entre 25 e 54 anos

(83,1 %), sendo que, de 18 a 24 anos, temos 6%, e acima de 54 anos 11%. Dos inadimplentes,

na faixa de 18 a 24 anos temos 7,9%; de 25 a 39 anos contribui com 51,3%; a de 40 a 54 anos

com 34,2%; e de 55 anos em diante 6,6%. Já os adimplentes estão distribuídos em 4,9% de 18

a 24 anos, 37% de 25 a 39 anos, 44,7% de 40 a 54 anos, e 13,3% de 55 anos ou mais.

c) Segundo o maior grau de instrução da família, com primeiro grau incompleto temos 34,1 %,

com o primeiro grau completo 25.3%, com segundo grau completo 26.8%, e com terceiro grau

completo temos 13,9%. Ou seja, em 59,4% das famílias, o maior grau de instrução de pelo

menos um de seus membros era o primeiro grau completo, representando esse grupo 66,4% dos

que ficaram inadimplentes. Os que tinham o segundo grau completo correspondiam a 24,1%

dos inadimplentes, e os do terceiro grau 9,5% do conjunto. No conjunto dos adimplentes,

tivemos 55,6% com até o primeiro grau completo, 28,1 % com o segundo grau completo e

16,2% com o terceiro grau completo. Existiu, assim, uma associação entre o nível de

escolaridade e a inadimplência.

d) Quanto a possuir casa própria, foi verificado que 77,8% declararam que sim, e 22,2% que

não possuir. Do conjunto que possuía casa própria, 28,98% ficou inadimplente, enquanto que

dos que não possuíam casa própria 54,36% ficaram inadimplentes. Mostrou-se uma maior

tendência de concentração de inadimplência entre os que não têm casa própria. Ao analisarmos

a prioridade de pagamento de débitos em situação de orçamento apertado, vamos verificar que

o pagamento do aluguel tem precedência sobre o pagamento de empréstimo bancário. Aqueles

que têm a obrigação de pagar aluguel, por não possuírem casa própria, tendem a ficar mais

inadimplentes do que os que têm casa própria.

e) Os que declararam possuir cheque (portanto, conta bancária) correspondem a 94,3% do

conjunto. Dentre os que não tem cheque (5,7%), o percentual dos adimplentes é maior que dos

inadimplentes. Dessa forma, é possível concluir que o fato de não ter conta bancária aumenta o

valor dado ao acesso ao crédito e, por conseqüência, a propensão a pagar o crédito recebido.
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f) Quanto ao rendimento familiar, 45,1% dos inadimplentes têm rendimento familiar até 5

(cinco) salários mínimos, 33,6% dos inadimplentes ganham entre 5 (cinco) e 10 (dez) salários

mínimos. Depois diminuição com o aumento da renda.

Podemos observar, na tabela abaixo, que com respeito ao nível de significância ou a associação

entre a condição de inadimplência e as diversas variáveis, somente a variável sexo não tem

associação significativa com a inadimplência".

Variáveis Nível de Significância

Sexo 0,992

Idade 0,000

Maior Grau de Instrução da Família 0,000

Possuí Casa Própria 0,000

Possuí Cheque 0,030

Rendimento Familiar Total 0,001

Apresenta-se por fim mais abaixo uma análise exploratória resumida por meio de uma

representação semelhante a uma árvore, a associação entre as variáveis e a condição de

inadimplência.

Nessa representação é escolhida a variável que mais diferencia a porcentagem de inadimplência

testando-se associação entre a condição de inadimplência e as demais variáveis: sexo, idade,

maior grau de instrução da família, possuí casa própria, possui cheque, e rendimento familiar

total.

As variáveis que demonstraram significância estatística, segundo o trabalho, foram: possui ou

não casa própria, e a idade, sendo que contados, a variável que mais discrimina a condição de

inadimplência foi o fato de possuir ou não a casa própria.

Para os clientes que não possuem casa própria a porcentagem de inadimplência (54,6%) é

maior que para os que possuem (29,0%). Tanto para os que possuem como para o que não

possuem, a variável que discrimina a inadimplência é a idade. É possível, assim, dizer que a

inadimplência aumenta muito para aqueles mais jovens tomadores de empréstimo que não têm
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casa própria. Também entre os que têm casa própria, são os mais jovens que apresentam maior

possibilidade de inadimplência. As outras variáveis não apresentaram significância estatística.

o resultado é apresentado na árvore abaixo":

Inadim plência

1% Total de inadimplência = 34,81

I
1 Possui Casa Própria 1

I
I I

Não Sim
% de inadimplência = 54,6 % de inadimplência = 29,0

I I
Idade Idade

De 18 a 39 anos De 18 a 39 anos
% de inadimplência = 65,4 % de inadimplência = 36,1

I I
Idade Idade

De 40 anos a mais De 40 a 54 anos
% de inadimplência = 42,5 % de inadimplência = 25,1

I
Idade

De 55 anos a mais
% de inadimplência = 14,3

CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES

o presente trabalho teve como objetivo analisar o desempenho do programa de microcrédito O

Banco do Povo de Santo André, nos seus primeiros 19 meses de operação e, em particular,

identificar as razões que contribuíram para o crescimento da inadimplência em 1999. Procurou-

se avaliar a efetividade da metodologia creditícia utilizada para garantir o controle da carteira
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de crédito sadia, aSSIm como compreender a situação de baixa demanda pelo crédito que

caracterizou o mercado de clientes potenciais de microcrédito produtivo no Município de Santo

André.

Ao compararmos as técnicas de gestão de risco de crédito do sistema financeiro, com as

utilizadas pelo programa, verificamos a existência de algumas diferenças e também

semelhanças em alguns aspectos.

Na conclusão de seu estudo, Uma Contribuição ao Estudo de Fatores Sistemáticos

Influenciadores da Inadimplência de Pessoas Físicas em Empréstimos Bancários, Santos (2000)

mostra que, para amenizar os riscos, os bancos utilizam a técnica de julgamento

individualizada, baseada no fator humano e a técnica de pontuação de propostas de crédito e

massificada, baseada na utilização de recursos estatísticos. E reconhece que para isso é

importante a existência de banco de dados munidos com informações históricas e atualizadas

dos tomadores.

No caso do programa estudado, a ênfase metodológica se dá somente na utilização de técnica

de julgamento individualizada. Não se recomenda o uso de técnicas de análises estatísticas, em

face do tamanho do portfólio, que pode até inviabilizá-lo.

Há grandes diferenças na gestão do risco de crédito entre as duas metodologias abordadas. Uma

delas está na complexidade dos recursos utilizados na ação do sistema financeiro, para sua

proteção, em comparação com a simplicidade do instrumental baseado na subjetiva análise do

caráter e da possibilidade do estabelecimento de um compromisso dos tomadores com o

retorno do crédito, em virtude de seus valores morais.

Embora seja profunda a análise dos 5Cs do crédito, em que todos os detalhes são explorados

para aguçar a percepção do agente de crédito em treinamento, com facilitadores de larga

experiência, é reconhecido que somente o trabalho concreto em campo, a convivência com os

clientes e o conhecimento de seus negócios e suas relações com o mercado, cria de fato a

consistência necessária para a formação completa de um Agente de Crédito seguro.

Para reduzir a possibilidade de uma seleção adversa e os efeitos do risco moral, decorrentes de

uma situação caracterizada pela assimetria de informações, sem contar com ferramentas

estatísticas para auxiliar a decisão, é fundamental uma intensa experiência de campo. Requer-

se, igualmente, haver pessoas com formação e maturidade, com a capacidade de analisar

créditos sem paternalismo ou assistencialismo, mas, ao mesmo tempo, com a compreensão do

benefício social que o programa quer atingir. Esse é um desafio que inicia-se no recrutamento e

cuja seleção somente estará completa quando for demonstrada a adaptação efetiva com a

atividade.
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Entretanto, afastados os acidentes de percurso, cuja literatura especializada indica estarem

geralmente associados com crescimento rápido de programas novos, ou desestruturação

administrativa, o saldo, no que diz respeito à inadimplência, é favorável aos operadores de

microcrédito.

No caso de Santo André, observamos que o salto da taxa de inadimplência em estudo foi

impulsionado pela redução acelerada da carteira ativa, dada a queda da demanda pelo crédito.

Ao mesmo tempo, é necessário reconhecer que havia um crescimento dos valores absolutos dos

créditos em atraso, o que justificou a preocupação com a capacidade de conceder créditos com

segurança.

Segundo Santos (2000)lbaseado na abordagem de Sinkey (1989), o risco total na concessão de

empréstimos é uma função de fatores internos e fatores externos. Os riscos internos estão

relacionados com a qualidade dos profissionais, a adequação dos controles de riscos, a

existência ou não de modelos estatísticos, e a existência de concentração de empréstimos em

tomadores de alto risco. Os fatores externos são os de natureza macroeconômica, como taxa de

inflação, taxa de desemprego, política de crédito, volatilidade das taxas de juros e, por fim, o

caráter dos tomadores.

No nosso estudo, tendo como referencial teórico o texto de Stearns (1991), analisamos os

fatores incontroláveis do ponto de vista macroeconômico e seu impacto na atividade dos

empreendedores, assim como aquelas ocorrências individuais familiares, ou de mercado

específico, que, sem controle, por ventura pudessem ter influenciado a redução da capacidade

de pagamento. Analisamos, depois, os fatores controláveis, situados no campo da imagem e

filosofia do programa na comunidade, na metodologia de concessão de crédito utilizada e na

qualidade do sistema de informações.

Há diferenças entre as duas metodologias. Stearns dá total ênfase à ação metodológica, à

clareza da natureza do programa e à compreensão da fragilidade dos clientes. Enfatiza também

o respeito às melhores praticas de construção de uma cultura sadia de empréstimo para os

empreendedores populares, ao imputar a maior responsabilidade pelo controle da inadimplência

à administração efetiva dos fatores controláveis.

Na avaliação dos fatores incontroláveis, quanto à variável macroeconômica, foram

considerados os dados econômicos ligados ao nível de emprego da mão de obra regional, a

ocupação em favelas e aqueles vinculados especificamente à situação dos tomadores de

recursos a prazo no município. Demonstramos que ·1999 foi bastante difícil para os potenciais

tomadores de empréstimo no Banco do Povo, devido ao peso de tendência à redução de renda
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das famílias. Assim, é razoável considerar que essa variável foi um fator contribuinte para a

dificuldade de pagamento de alguns clientes, embora não pudemos quantificar.

Embora não tenhamos uma medida quantitativa levantada em pesquisa, com toda certeza a

situação macroeconômica foi um fator inibidor do crescimento da demanda pelo crédito. Como

já afirmamos anteriormente, essa situação perdurou por todo o período estudado, constituindo-

se no maior desafio da Instituição, mesmo após ter debelado o quadro de inadimplência

adquirido no seu primeiro ano de funcionamento.

Também demonstramos, por meio de um quadro comparativo de desempenho entre os

principais programas existentes no Estado de São Paulo e alguns poucos de outros estados

brasileiros, não estar somente em Santo André a dificuldade de crescimento de sua carteira

ativa. Ao contrário, essa dificuldade existiu em todo o Estado, mesmo porque o Banco do Povo

de Santo André,conforme nosso estudo, foi o de melhor performance no período considerado.

Mesmo operando com taxa subsidiada de 1%, o programa totalmente estatizado, conduzido em

parceria do Governo do Estado de São Paulo com os municípios, tem o pior desempenho do

ponto de vista de concessão de crédito. Ficou, portanto, prejudicada a hipótese de imputar à

taxa operacional cobrada pelos programas a explicação da baixa demanda pelo crédito.

Seria muito importante um estudo específico que buscasse conhecer as razões do chamado

'mistério brasileiro', como abordado no texto. Poderiam ser identificadas as razões da baixa

demanda, o impacto da multiplicidade de oferta de crédito "fácil e rápido", os fatores culturais,

a adequação, ou não, do produto de crédito oferecido pelos programas, assim como suas

condições para o atendimento das necessidades do público-alvo.

No que diz respeito aos fatores controláveis, tanto a pesquisa quantitativa como a qualitativa

nos autorizam a dizer que a imagem pública do programa de Santo André vem sendo

construída de forma positiva. Mesmo não tendo dados suficientes para assegurar, suspeita-se

que a identificação da prefeitura como um importante ator na formação do programa e aporte

de recursos, não reduziu a propensão a pagar por uma ação oportunista dos devedores.

Tudo indica a compreensão de uma postura clara quanto à filosofia não assistencialista ou

paternalista, mas comprometida com uma política pública de desenvolvimento local.

Não se pode imputar ao sistema de informação existente no Banco do Povo, ou à sua

utilização, algum descontrole que pudesse ter levado a percepção dos clientes que ficariam

impunes na inadimplência, gerando, também por isso, um comportamento oportunista de não

pagamento. De todo modo a Instituição, em parceria com a Fundação Santo André (Instituição

de ensino superior do Município), iniciou o desenvolvimento de outro sistema financeiro para
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melhor controle da atividade do programa, devido ao envelhecimento tecnológico, as

limitações de segurança e a baixa flexibilidade.

A variável macroeconômica foi um importante fator contribuinte para a dificuldade do

crescimento do número de empréstimos e para a tendência à redução de capacidade de

pagamento. Mas foi igualmente importante a forma como se deu a implantação da metodologia

e o amadurecimento metodológico da equipe, afora outros fatores que contribuíram para o

crescimento da inadimplência no primeiro ano de funcionamento do programa.

No que se refere aos fatores que influíram no amadurecimento da equipe, é preciso consider ar

não só o conjunto de agentes de crédito, como também todos os que se envolveram com a

concessão dos créditos, como a gerência e o próprio Comitê de Crédito.

É importante assinalar que os agentes saíram do treinamento diretamente para a análise real

dos créditos; que a equipe de gerenciamento não foi estruturada logo no início das atividades;

que foi excessivo o turno ver de agentes de crédito no primeiro ano; que não houve a prática de

supervisão do trabalho de campo, pela inexistência de coordenação nos primeiros meses; e,

também, que pesou a influencia da ação interna do agente de crédito que foi demitido por

envolvimento com verdadeiras fraudes do ponto de vista do comportamento ético, conforme

citado no texto. O ambiente de fragilidade de organização nos primeiros meses foi

desfavorável ao amadurecimento metodológico de uma equipe recém saída da capacitação para

a implantação do programa, sem praticamente nenhum treinamento efetivo em campo.

O ambiente de dificuldades atrapalhou também a atuação da Consultoria, dificultando,

igualmente, o amadurecimento da equipe, especialmente no primeiro ano, quando as condições

da organização eram frágeis (sem gerenciamento definitivo, sem coordenação de equipe de

campo, e sem supervisão). O programa começou a atividade com seis agentes de crédito, tendo

em apenas oito meses reduzido-os para quatro e, posteriormente, aumentado para sete. Já nos

primeiros três meses de 1999, saiu mais uma das agentes de crédito da primeira turma e, até o

final daquele ano, o banco teve mais duas demissões e a admissão de mais um agente de

crédito.

Como assinalado no texto, em março de 1999, houve o salto da taxa de inadimplência, na

prática plantada nos primeiros oito meses de 1998. Aflorou, então, a dificuldade de fazer

crescer a carteira ativa num ambiente de baixa demanda e, ao mesmo tempo, impedir a subida

da taxa de inadimplência.

Com o tempo, contudo, os fundamentos metodológicos foram sendo sedimentados a partir das

estratégias implantadas pela equipe e acompanhadas pela Consultora, demonstrando sua

eficácia.
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Isso mostrou que, de fato, a inadimplência gerada no primeiro ano teve relação com a baixa

maturidade metodológica da equipe, levando a uma disfunção entre o esforço para o

crescimento da carteira ativa e a necessidade de garantia de contenção da inadimplência, num

ambiente de retração de demanda.

A redução consistente da taxa de inadimplência é retomada com a prática dos fundamentos

metodológicos, principalmente aqueles ligados à qualidade da análise de concessão de crédito,

a relação de compromisso entre o cliente e o programa de crédito e a existência de garantias

envolvendo outras pessoas, assim como a sistematização e endurecimento das ações de

recuperação do crédito.

Não tivemos elementos para relacionar o aumento das restrições e o endurecimento das regras

para a concessão dos créditos, assim como a elevação da exigência e da taxa operacional

praticadas pelo programa em fevereiro de 1999, com comportamento da taxa de inadimplência,

como prevíamos inicialmente.

Por outro lado, podemos afirmar que a pesquisa confirmou a hipótese que,· quanto mais o

programa afasta-se de seu público-alvo, mais frágil tomam-se os mecanismos da metodologia

de microcrédito utilizados para manter baixa a taxa de inadimplência.

Gostaríamos de apontar que algumas experiências, desenvolvidas pela equipe, cooperaram para

a o seu amadurecimento:

a) a prática de estudo conjunto das carteiras por agente de crédito, contribuiu bastante

para o aprendizado do controle da carteira de clientes. Isso ocorreu também, por

chamar a atenção para o lado positivo de sua potencialidade de ampliação da carteira

ativa, via conhecimento da cadeia relacional dos clientes com fornecedores e

compradores. Demonstrou-se ser possível ultrapassar a dificuldade que têm os clientes,

em indicar outros prováveis tomadores de empréstimos, visitando os empreendedores

relacionados com sua cadeia de produção e venda, sem precisar contar com a indicação

direta.

b) o estudo da carteira total por setor de atividade tem consolidado o conhecimento do

perfil dos empreendedores e indicado as principais características do negócio, como

forma de apropriar na Instituição a memória e a experiência desenvolvida com a

concessão dos créditos. Isso trará como benefício a possibilidade de comparação entre

um pedido de crédito e a realidade do histórico do setor com a Instituição, servindo de

ferramenta auxiliar para os agentes e também para o Comitê de Crédito. Constituirá, na

prática, uma ferramenta anterior à formação de um score de crédito.
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c) está sendo desenvolvida uma cultura de captação de dados com o rastreamento dos

empreendedores, com o trabalho de campo capaz de promover o conhecimento da

realidade do município. Vem-se desenvolvendo também a consciência da importância

dos dados dos clientes e de suas atividades, corretamente captados e registrados, como

forma de viabilizar a organização de um, score de crédito. Não se trata de uma

ferramenta para substituir a característica principal que diferencia a ação do

microcrédito do sistema financeiro, que é a análise presencial da situação vivenciada

pelos empreendedores e suas necessidades, mas sim de um instrumento auxiliar para

melhorar as condições técnicas da gestão do risco de crédito com sua massificação.

d) Compreendeu-se que a inadimplência não é simplesmente uma taxa e que com

renegociação, lançamento contábil para perdas, ou o constante crescimento da carteira

ativa é possível apresentá-la sob controle. Ela é, na verdade, uma situação sócio-

econômica envolvendo empreendedores e suas famílias. Portanto, deve ser tratada com

base em conhecimento profundo de suas razões, sob pena de ser a prática da exclusão a

única alternativa capaz de garantir a continuidade dos programas.

Como sugestões finais, indicamos as seguintes medidas: a) que seja repensado o

treinamento dos agentes de crédito, incluindo-se um estágio em programas já existentes,

após o estudo da parte teórica, de forma a haver mais tempo de contato direto com a

atividade de campo; b) que, no caso dos programas novos, haja uma preocupação maior em

garantir uma estrutura organizacional que possibilite um melhor ambiente de sedimentação

da metodologia; c) que haja investimento na organização de programas de capacitação

integral dos operadores em todos os campos da atividade do micro crédito e não somente

para a formação dos agentes.

Ao terminar, gostaríamos de indicar as seguintes dimensões, que consideramos importantes

para o desenvolvimento do microcrédito: pelo lado da demanda, a necessidade de um

trabalho de divulgação, informação e divulgação do empréstimo produtivo como fator de

desenvolvimento dos pequenos negócios; e, pelo lado da oferta, o aprimoramento do marco

legal, para ampliar a ação e promover o crescimento dos programas de microcrédito.

É notória e reconhecida a resistência cultural dos empreendedores populares em captar

recursos para seu investimento. Em geral, pegar dinheiro emprestado está associado

fortemente a dificuldades financeiras e à falência. Isso faz, na maioria das vezes, com que o

empreendedor queira esconder que está investindo na sua atividade por meio de um

empréstimo bancário.

110



Portanto, nos parece necessária uma campanha estruturada de educação para

empreendedores, que desmistifique essa visão adquirida e possa construir uma postura

crítica capaz de reconhecer o crédito como recurso financeiro importante para o

desenvolvimento das atividades produtivas.

Pelo lado da ampliação da oferta, há que se aprimorar o marco legal, de modo que os

programas de microcrédito possam desenvolver todos os produtos de intermediação

financeira para o atendimento das necessidades de seu público-alvo. Parece-nos, entretanto,

que o melhor caminho para esse aprimoramento seria facilitado, se fosse criado um órgão

independente e especializado para discutir e implementar novas normas e limites de atuação

dos operadores em microfinanças. O Banco Central é uma instituição cujo

comprometimento com as tradições, cultura, e os interesses do sistema financeiro, tem

dificuldades de compreender a natureza das necessidades dos empreendedores populares.

Tem, portanto, pouca capacidade de decidir favoravelmente à ampliação da operação de

micro finanças .
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NOTAS EXPLICATIVAS

l)Grameen Bank (Bangladesh)
É provavelmente a instituição de microfinanças mais conhecida do mundo. Iniciou suas
atividades como um programa de pesquisa em 1976 com o Prof. Muhamad Yunus e, em 1983,
um decreto do governo reconheceu seu estatuto de instituição bancária. Estabelecido em todas
as aldeias de Bangladesh, o Grameen atende prioritariamente às mulheres mais pobres (Correio
Unesco n° 3).

2) ACCION International
Fundada em 1961, é uma organização privada sem fins lucrativos, dedicada a diminuir o
desemprego e a pobreza nas Américas por meio de pequenos empréstimos e capacitação
gerencial ao trabalhador (Rhyne 1995).

3) ICC - Portosol.
Instituição Comunitária de Crédito - Portosol, inaugurada em Porto Alegre (Rio Grande do
Sul), em 17 de janeiro de 1996. Foram sócios fundadores, com aportes de capital, a Prefeitura
Municipal de Porto Alegre (R$ 700.000,00) e o governo do Estado do Rio Grande do Sul (R$
350.000,00); e, sem aporte de recursos, a Federação das Associações Comerciais do Estado do
Rio Grande do Sul (Federasulje a Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre.

4) Programa do Governo do Estado de São Paulo (SERT)
O Banco do Povo do Estado de São Paulo é um programa de crédito operacionalizado e
administrado pela SERT (Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho) a partir da instituição
do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular, por meio da Lei N° 9.533, de 30 de
abril de 1997 e do Decreto N° 43.283, de 03 de julho de 1998.
Embora a Lei petmitisse que os recursos do fundo fossem usados para contratação ou convênio
com órgãos não-governamentais, municípios, sindicatos e instituições oficiais, para a prestação
de serviços nas áreas de capacitação técnico-gerencial, bem como para introduzir serviços de
concessão de crédito junto às comunidades, mediante a constituição de Agentes de Crédito, até
o final do ano 2000, somente existiram convênios com municípios (82 municípios, de acordo
com o relatório de desempenho de 31/12/2000) que aceitaram organizar o programa Banco do
Povo do Estado de São Paulo, no formato e com a política definida unilateralmente pelo
Governo do Estado.

5) Formação de agentes de crédito publicados com o apoio do BNDES
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) contratou a equipe da
CREAR BRASll.., (Empresa especializada em capacitação, treinamento e consultoria em
microcrédito, sediada em Porto Alegre no Rio Grande do Sul) coordenada por Evanda Evani
Burtet Kwitko, para sistematizar uma metodologia para a formação e capacitação de Agentes
de Crédito.
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A metodologia foi aplicada em 12 oficinas de Capacitação, entre julho de 1997 e dezembro de
1998, envolvendo profissionais de instituições em fase de estruturação ou expansão. O
resultado foi consubstanciado em uma publicação sob título Formação de Agentes de Crédito
(Kwitko, 1999), como peça do Programa de Crédito Produtivo Popular (BNDES 1996),
compreendendo um Manual do Facilitador para a Formação de Agentes de Crédito, e o Manual
do Agente de Crédito.

6) As duas pesquisas
A pesquisa quantitativa, orientada por equipe técnica do CEPAM- Fundação Prefeito Faria
Lima, com coordenação da Dra Annez Andraus, foi aplicada aos clientes e ex-clientes da
Instituição entre os meses de março e maio de 2000, tendo de sua definição de plano amostral,
tabulação e análise estatística (150 clientes num universo de 578) participado Nadia Nardini.
A Pesquisa qualitativa (Estudo Exploratório de Imagem) foi preparada e aplicada pelo INPES -
Instituto de Pesquisa de São Caetano do Sul e realizada por meio de discussões com dois
grupos. Um composto somente por tomadores de empréstimo, e outro por empreendedores de
Santo André, não tomadores de empréstimo junto ao Banco do Povo. As reuniões de discussão
foram realizadas nas dependências do IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior) na cidade
de São Caetano do Sul- São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2000.

7) PECOMPE

A PECOMPE - GRANDE ABC (Pesquisa de Conjuntura das Micro e Pequenas Empresas do
Estado de São Paulo) é uma pesquisa realizada pelo SEBRAE - SP, em parceria com a
Fundação SEADE, que fez sua primeira divulgação de dados em dezembro de 1999.

8) PED- ABC (Pesquisa de Emprego e Desemprego) DIEESElSEADE
A Fundação SEADE e o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-
econômicos), desde fevereiro de 1998, com o apoio do Consórcio Intermunicipal das Bacias do
Alto Tamanduateí e Billings, realizam a PED- Pesquisa de Emprego e Desemprego, na região
do GRANDE ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires,
e Rio Grande da Serra), permitindo a construção de indicadores sobre o mercado de trabalho,
específicos para a Região.

9) CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
Cadastro acompanhado pelo Ministério do Trabalho e Emprego de acordo com a lei 4923/65
para acompanhar o mercado formal de trabalho. Contém dados mensais coletados das empresas
por formulário próprio, podendo ser desagregado por município.

10) Agencia de Desenvolvimento Regional do ABC
Como resultado de acordo na Câmara Regional do Grande ABC, em 12 de outubro de 1998, em
São Bernardo do Campo/SP foi instituída a Agência de Desenvolvimento Regional do ABC,
com representantes de: quatro prefeituras da região, SEBRAE/SP, CIESP do ABC, Sindicatos,
Pólo Petroquímico do Grande ABC, e Associações Comerciais. Para promover ações
tecnológicas, financiamento, apoio e fomento às empresas regionais, e outras atividades de
interesse do desenvolvimento regional.
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11) BRB trabalho
Também conhecido como Creditrab alho , é um programa instituído em 1996 pelo governo do
Distrito Federal, com recursos provenientes do undo de Solidariedade para Geração de
Emprego e Renda, FUNSOL, e com recursos do próprio BRB.

12) Economia informal
De acordo com Pamplona (João Batista Pamplona), em O Setor Informal na Região do Grande
ABC Paulista - dezembro de 2000, é possível identificar, apesar da controvérsia técnico-
acadêmica, duas formas básicas e distintas de conceituar o setor informal. Uma seria por meio
do critério da ilegalidade, que reuniria um conjunto de atividades econômicas não-registradas,
não-declaradas ao Estado, extralegais, porém socialmente lícitas. Outra seria a partir da
organização da produção, que foi desenvolvida e adotada por vários atores e órgãos como o
IBGE, que considera o setor informal como um conjunto de unidades de produção não
tipicamente capitalista, onde há reduzida, ou nenhuma, separação entre trabalho e propriedade
dos meios de produção (o proprietário trabalha diretamente na produção com a ajuda freqüente
de familiares e , em alguns casos, com poucos assalariados). Diz também o autor que a OIT, na
15a Conferência Internacional das Estatísticas do Trabalho, adotou também o critério da "forma
de organização da produção" para conceituar a atividade informal.
No Banco do Povo de Santo André durante o período em estudo o critério utilizado, de acordo
com as categorias acima, foi o da legalidade.

13) Fiduciária, aval, ou garantia solidária
Geralmente, os programas de micro crédito no Brasil exigem garantia fiduciária, fiador ou
avalista, ou garantia solidária.
O que difere a fiduciária do sistema financeiro é que são aceitas máquinas e equipamentos que
normalmente não seriam aceitas por eles. O aval solidário, no caso de Santo André, é com a
formação de um grupo de três a sete empreendedores, que não sejam sócios entre si, e que
pegam juntos um empréstimo. Cada um obtém o crédito de acordo com sua capacidade de
pagamento, mas todos são responsáveis pelo total do crédito concedido. Caso um não tenha
condições de pagar o empréstimo recebido, os outros deverão pagá-lo.

14) SCPC, SERASA e telecheque
São instituições que acumulam informações sobre os devedores do mercado, disponibilizando-
as para os provedores de créditos.

15) Política de créditos progressivos
A política de créditos progressivos é o que Morduch (1999) chama de incentivos dinâmicos. O
programa inicia emprestando pequenas quantidades de dinheiro, e depois vai aumentando à
medida que o cliente vai demonstrando desenvolvimento da sua atividade e, por conseqüência,
os pagamentos em dia. É uma estratégia importante para formação da cultura de
relacionamento Cliente-Instituição, assim como para reduzir o impacto da assimetria de
informação no primeiro empréstimo do cliente.
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16) Informações assimétricas
É um conceito que reconhece que, entre o emprestador e o tomador de empréstimo, somente o
tomador tem todas as informações sobre sua real capacidade de pagamento e principalmente
sua intenção de pagar. Gera-se, com isso, uma assimetria de informações, que o emprestador
procura compensar, no caso do microcrédito, pelo monitoramento do agente de crédito, embora
com subjetividade da avaliação pessoal.

17) Comitê de Crédito

O comitê de crédito é que, em última instância, aprova ou não o crédito. No caso do Banco do
Povo de Santo André, é formado pelos gerentes, sendo que os representantes dos sócios
também participam, sempre que desejarem.

18) GTZ
Agência Alemã de Cooperação para o Desenvolvimento, com forte atuação de apoio aos
programas sociais dos paises em desenvolvimento.

19) Auto-suficiência
A auto-suficiência, de acordo com Morduch (1999), deve ser considerada em dois níveis. A
auto-suficiência operacional, que é mais facilmente atingida, e a financeira, que poucos
programas conseguem atingir com facilidade. Costuma-se permanecer, por ISSO mesmo,
durante bastante tempo recebendo auxilio de doadores.

20) Programa de Crédito Produtivo Popular
O PCPP (Programa de Crédito Produtivo Popular) foi lançado pelo BNDES em junho de 1996,
com o objetivo de incentivar a formação de uma rede de instituições especializadas na oferta de
crédito a micro empreendimentos, formais ou informais.
Mais recentemente, foi lançado o PDI (Programa de Desenvolvimento Institucional) para o
fortalecimento dos programas de microcrédito no Brasil.

21) Jorge Gouvêa
Economista do DIEESE, especialista no setor fmanceiro e bancário, alocado na subseção da
Instituição na CNB (Confederação Nacional dos Bancários), e Conselheiro de Notório Saber no
Banco do Povo de Santo André.

22) Carteira ativa
É a quantidade de recursos financeiros emprestados aos clientes, e ainda não retomados, sem
nenhum tipo de correção ou taxa.

23) Caso clássico de fraude
Existem vários estudos de casos de fraude em Instituições de microfinanças apresentados e
discutidos nos encontros internacionais, como por exemplo os de : Valenzuela, Liza, USAID,
USA - Overview of Microfinance Fraud; e o de Suharsono, Managing Director for Operations,
Systems, and FinanciaI Administration - PaneI on Fraud and InternaI ControI:BRI, K-REP,
PRODEM, ambos apresentados na sa Conferencia Anual da Microfinance Network.
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24) Fundo próprio (Um) e fundo Dois (BNDES)
O Banco do Povo passou a chamar de fundo Um aquele formado pelo recurso aportado pelos
sócios formadores de Instituição; e de fundo Dois aquele que utilizava os recursos financeiros
aportados como empréstimo à Instituição, fazendo um controle financeiro e da carteira de
clientes de forma totalmente distinta. Apresentaram-se os dois fundos juntos quando foi
necessário.

25) Política de renegociação de débitos em atraso
Tal política quando utilizada para tentar adequar o perfil da dívida do cliente a uma nova
realidade não prevista, pode levar à recuperação do crédito e à manutenção da fidelidade do
cliente. Se realizada com intuito de esconder a inadimplência, pode ser uma via sem retorno
para o programa de crédito.

26) Grande ABC
Considera-se como parte do GRANDE ABC paulista os Municípios de Santo André, São
Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, e Rio Grande da Serra.

27) Acordo de Basiléia
Na definição do nível de recursos próprios que um banco deve ter, em relação ao volume de
recursos de terceiros, as autoridades monetárias seguem o chamado acordo de Basiléia. O
comitê de Basiléia de Supervisão Bancária (Suíça) é formado por representantes seniores do
chamado Grupo dos Dez Países (G 10), ou seja, Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos,
França, Holanda, Itália, Japão, Reino Unido e Suécia, que fizeram um estudo visando assegurar
a convergência das normas relativas aos bancos internacionais (Silva, 2000).

28) Governabilidade
O conceito de governabilidade tem sido discutido como a necessidade de desenvolvimento da
relação dos Conselhos de Administração dos programas de rnicrofinanças e seu gerenciamento
efetivo. Ver, Otero, Maria, Governabilidad Em Instituciones de Microfinanza: Princípios Y
Desafios - ACCION Internacional

29) Conceito de triângulo do progresso
O conceito é utilizado em Kwitk:o (1999), como a interação de três fatores do progresso:
pensar, sentir, fazer. Busca-se expressar a necessidade da interação e interdependência entre
eles para garantir o equilíbrio para o sucesso.

30) Filosofia ganha/ganha
A metodologia (Kwitk:o 1999) apresenta a filosofia ganha/ganha como um princípio
estruturante com cinco dimensões: o caráter, a construção de relacionamentos confiáveis, os
acordos, um sistema de apoios favoráveis, e a percepção da estratégia como um processo.

31) Grupos solidários
Os grupos solidários são a base da formação da garantia solidária, estratégia de gestão de risco
de crédito que mais diferencia o gerenciamento dos programas de rnicrofinanças do sistema
financeiro tradicional.
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32) Taxa operacional adequada
A taxa operacional (taxa de juros) adequada, segundo Nota 1-Estudios Especiales do CGAP -
WORLDBANK (fevereiro de 1997), deve considerar cinco elementos: total de gastos
administrativos, a previsão de perdas, o custo do fundo, a taxa de capitalização desejada, e os
recursos advindos de eventual aplicação financeira.

33) Aumento de receitas procurando fazer crescer a carteira ativa (escala) ,custos
administrativos e operacionais reduzidos e controlados e baixa inadimplência
Para maior aprofundamento ver, Christen, Robert Peck , Servicios Bancários Para Los Pobres:
Administracián Para EI Êxito Financiero - ACCION International, 1998

34) OCDE
OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reunindo 30 países
que, segundo publicação da organização, dividem juntos os princípios de economia de
mercado, pluralismo democrático e respeito aos direitos humanos.

35) CGAP
Consultative Group to Assist the Poorest (Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres), criado
em 1995, cuja secretaria é no Banco Mundial, em Washington, USA.

36) Auto-emprego
O auto-emprego é uma situação de trabalho na qual o trabalhador independente controla seu
processo de trabalho; fornece a si próprio seu equipamento, o que permite que o proprietário
dos meios de produção participe diretamente da atividade produtiva; sua renda não é
previamente definida; seu objetivo primordial é prover seu próprio emprego e não valorizar seu
capital (Pamplona, 2000, p294)

37) Estudo Exploratório de Imagem (INPES 2000)
Pesquisa qualitativa realizada com técnica de discussão em grupo com clientes e não-clientes
do Banco do Povo de Santo André.

38) Metodologia da rede CEAPE
Sobre princípios' metodológicos da rede CEAPE, consultar Dantas, Valdi de Araújo, A
tecnologia do Microcrédito, no site www.ceape.org.br

39) 16 princípios ligado às condições de vida
As dezesseis resoluções (O banqueiro dos Pobres, Jolis 2000) relatadas por Yunus, segundo ele,
ajudam a dar um significado à vida dos membros do Grameen, fazendo com que o Grameen se
tome uma parte mais próxima da vida dessas pessoas.

40) Seleção adversa
Seleção adversa é um conceito relacionado à decisão de conceder o crédito num ambiente de
assimetria de informações onde a dificuldade de obtê-las com qualidade pode dificultar as
instituições financeiras a determinar adequadamente o preço ou as taxas de juros a serem
cobradas na concessão de empréstimos (Santos, 2000).
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41) Risco moral
Risco moral relaciona-se às dificuldades e incertezas que os bancos encontram para monitorar o
caráter, a qualificação dos projetos de investimentos e o efetivo direcionamento que o tomador
dará para o financiamento obtido (Santos, 2000).

42) Incentivo dinâmico com o uso do crédito progressivo
Incentivo dinâmico (Morduch, 1999) é o uso da estratégia de aumentar progressivamente o
crédito à medida que o cliente consegue pagar em dia seus créditos (crédito progressivo).

43) Rakyat Indonésia (BRI), sistema Unit Desa
É uma rede de agências pequenas em toda Indonésia que operam em um nível inferior em
relação às agências normais do BRI. Começaram na década de 70 para subsidiar crédito
agrícola.

44) A legislação que criou as figuras jurídicas da SCM (Sociedade de Crédito ao
Microempreendedor) e a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).
Lei na 9.790, de 23 de março de 1999, e Decreto na 3.100, de 30 de junho de1999

45) Maio de 2000 em seminário internacional
Seminário Internacional de Microfinanças do BNDES, entre 2 e 3 de maio de 2000, na cidade
do Rio de Janeiro.

46) Com o nível de significância descrito de 0,05% a variável sexo apresenta-se acima com
0,992%, não tendo associação significativa com a inadimplência. Essa associação se dá com
todas que estiverem abaixo de 0,05%. Embora, o quadro mostre três variáveis com 0,000%, ao
aumentar o numero de casas decimais aparece a diferença necessária para determinar que
"possui casa própria" é a de maior significância,

47) Na formação da árvore tendo como base a associação com variável "possui casa própria", a
única variável que apresentou significância estatística foi a idade.
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ANEXO I
Desempenho do Banco do Povo de Santo André

Tabela 1
Agentes e Créditos ( nOe Valor Emprestado)

Mês/Ano N°de Agentes ° de Créditos Total Emprestado Média

de Crédito Total Renovados (em RS correntes) Móveltrlm.

mal/98 6 1 O 500,00 500,00

jun/98 6 8 O 17.100,00 8.800,00

jul/98 6 18 O 29.260,82 15.620,27

ago/98 6 33 1 73.235,03 39.865,28

setl98 5 28 O 73.433,81 58.643,22

outl98 5 37 O 71.772,00 72.813,61

nov/98 7 32 1 71.977,19 72.394,33

dez/98 7 32 3 83.480,00 75.743,06

jan/99 7 31 7 85.640,00 80.365,73

fev/99 7 41 7 70.793,15 79.971,05

mar/99 6 76 15 175.400,00 110.611,05

abr/99 6 55 16 167.900,00 138.031,05

mai/99 6 59 16 141.950,00 161.750,00

jun/99 6 53 22 114.783,24 141.544,41

jul/99 6 54 23 128.740,00 128.491,08

a90/99 5 56 19 156.227,08 133.250,11

setl99 4 45 19 99.850,00 128.272,36

outl99 4 41 17 106.130,39 120.735,82

nov/99 4 33 16 76.792,00 94.257,46

dez/99 5 20 13 38.060,00 73.660,80

jan/OO 4 50 22 143.225,00 86.025,67

fev/OO 4 35 22 85.472,00 88.919,00

mar/OO 4 42 26 86.464,60 105.053,87

abr/OO 4 23 9 60.489,20 77.475,27

mai/OO 4 27 17 51.187,47 66.047,09

jun/OO 4 25 7 59.951,47 57.209,38

jul/OO 4 26 19 72.365,70 61.168,21

a90/00 4 37 16 84.760,12 72.359,10

setlOO 4 32 17 89.198,53 82.108,12

outlOO 5 32 18 64600,30 79519,65

nov/OO 5 37 17 112132,35 88643,73

dez/OO 5 29 14 61588,80 79440,48

Tabela 2
Agentes e Créditos: Indicadores

Mês/Ano Média de Créditos Média móvel de créditos Valor Médio Média Média de

por Agente por agentes do Crédito Móvel trlm. Créditos Renovados

mal/98 0,2 0,2 R$500,00 R$500,00 0,00%

jun/98 1,3 0,8 R$2.137,50 R$1.318,75 0,00%

jul/98 3,0 1,5 R$1.625,60 R$1.421,03 0,00%

ago/98 5,5 3,3 R$2.219,24 R$1.994,11 3,00%

setl98 5,6 4,7 R$2.622,64 R$2.155,83 0,00%

outl98 7,4 6,2 R$1.939,78 R$2.260,55 0,00%

nov/98 4,6 5,9 R$2,249,29 R$2.270,57 3,10%

dez/98 4,6 5,5 R$2.608,75 R$2.265,94 9,40%

jan/99 4,4 4,5 R$2.762,58 R$2.540,21 22,60%

fev/99 5,9 5,0 R$1.726,66 R$2.366,00 17,10%

mar/99 12,7 7,7 R$2.307,89 R$2.265,71 19,70%

abr/99 9,2 9,2 R$3.052,73 R$2.362,43 29,10%

mal/99 9,8 10,6 R$2.405,93 R$2.588,85 27,10%

jun/99 8,8 9,3 R$2.165,72 R$2.541 ,46 41,50%

jul/99 9,0 9,2 R$2.384,07 R$2.318,57 42,60%

ago/99 11,2 9,7 R$2.789,77 R$2.446,52 33,90%

setl99 11,3 10,5 R$2.218,89 R$2.464,24 42,20%

outl99 10,3 10,9 R$2.588,55 R$2.532,40 41,50%

nov/99 8,3 9,9 R$2.327,03 R$2.378,16 48,50%

dez/99 4,0 7,5 R$1.903,00 R$2.272,86 65,00%

jan/OO 12,5 8,3 R$2.864,50 R$2.364,84 44,00%

fev/OO 8,8 8,4 R$2.442,06 R$2.403,19 62,90%

mar/OO 10,5 10,6 R$2.058,68 R$2.455,08 61,90%

abr/OO 5,8 8,3 R$2.629,97 R$2.376,90 39,10%

mal/OO 6,8 7,7 R$1.895,83 R$2.194,83 62,96%

jun/OO 6,3 6,3 R$2.398,06 R$2.307,95 28,00%

jul/OO 6,5 6,5 R$2.783,30 R$2.359,06 73,08%

ago/OO 9,25 7,3 R$2.290,81 R$2.490,72 43,24%

setlOO 8 7,9 R$2.787,45 R$2.620,52 53,13%

outlOO 6,4 7,9 R$2.018,76 R$2.365,68 56,25%

nov/OO 7,4 7,3 R$3.030,60 R$2.612,27 45,95%

dez/OO 5,8 6,5 R$2.123,75 R$2.391 ,04 48,28%



ANEXO II
Banco do Povo de Santo André

Comportamento Inadimplência

G6AAL
12

10

'B,v.Dé..5

3,50

3,00

2,50
8

2,00

?ft 6
~

1,50

4

1,00

2
0,50

0,00o
jan/OO fev/OO mar/OO abr/OO mai/OO jun/OO jullOO agolOO seUOO ouUOO nov/OO dez/OO jan/01 fev/01

Mês

Geral % -+- BNDES I



ANEXO 111

BNDES - Programa de Crédito Produtivo Popular
Planilha de Acompanhamento

Instituição:Banco do Povo de Santo André
Data:
Início das Operações:19 de Maio de 1998

1 - Posição dos Créditos

Jan-Mar/OO Abr-Jun/OO Jul-SetlOO Out-Dez/OO
no trimestre acumulado" no trimestre acumulado" no trimestre acumulado" no trimestre acumulado"

valor total emprestado 315.893,10 315.893,10 171.628,14 487.521,24 246.324,35 733.845,59 238.321,45 972.167,04

prazo médio dos créditos 4,79 7,37 6,07 9,26

valor médio dos créditos 1.300,01 1.802,70 3.322,15 2.442,99

encarqos cobrados (%)". 4,5% 390% 390% 390%

n? de créditos solicitados 133 133 78 211 96 307 101 408

nOde créditos concedidos 126 126 75 201 95 296 98 394

nOde créditos não aprovados no
comitê 7 7 3 10 1 11 3 14

nOde créditos quitados 155 155 100 255 100 355 76 431

nOde créditos renovados 69 69 36 105 53 158 49 207

% de renovação 44,52% 3600% 53,00% 64,47%
, .• Valores históricos acumulados da Instituição

jan/OO fev/OO marlOO abrlOO mai/OO jun/OO jullOO ago/OO setlOO outlOO nov/OO (

carteira ativa 401.722,11 390.792,75 383.184,62 377.873,17 371.885,02 364.604,49 348.969,82 350.272,31 371.520,47 366.075,47 397.600,64 38,

clientes ativos 264 262 261 258 257 255 259 245 236 238 249

nOde acentes de créditos 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

atraso sup. 30 dias 37.648,54 39.197,76 36.753,53 35.110,74 32.655,61 29.727,10 26.504,80 19.833,82 17.541,88 15.552,84 12.472,96 l'

% da carteira ativa 9,37% 10,03% 959% 9,29% 8,78% 815% 760% 5,66% 4,72% 4,25% 3,14%

carteira descoberta (em risco) 58.866,98 60.444,87 53.182,59 50.506,40 46.406,68 42.766,80 36.826,96 29.378,22 26.030,78 22.261,53 18.334,09 15

% da carteira ativa 14,7% 15,5% 13,9% 134% 12,5% 11,7% 106% 8,4% 7,0% 6,1% 4,6%

carteira castigada (perdas) 3.771,23 8.993,45 6.410,80 7.621,98 8.071,10 6.843,26 6.589,13 3.926,02 4.901,37 3.528,85 3.332,67 2

% da carteira ativa 094% 230% 167% 2,02% 217% 188% 189% 112% 1,32% 0,96% 0,84%

carteira renegociada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.223,31 6.429,09 4.912,86 4

% da carteira ativa 0,0% 0,0% 0,0% 00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 1,8% 1,2%

BNDES - Planilha de Acompanhamento ATE Dezembro 2000 - 08/03/01



ANEXO IV
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ANEXO IV A
Análisede Desempenho Operacional2000

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junhc Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

N.O Pessoas Atendidas 200 199 185 214 138 131 181 173 204 184 137 199
Solicitação de Crédito 72 50 75 44 41 33 39 50 42 37 49 35
Total Créditos Liberados 50 29 31 33 23 25 26 37 32 33 38 29
Créditos Novos 33 9 6 19 13 16 7 21 15 14 20 16
Créditos Renovados 16 18 21 14 10 9 19 16 17 19 18 13
Não Concedidos 4 2 1 8 3 2
Desistentes 1 3 10 2 4 5
Restrição Cadastral 22 17 44 11 18 8 9 12 5 8 6 2


