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A melhor política de combate a pobreza é um 

posto de trabalho que proveja não apenas o 

sustento, mas a dignidade aos homens, para que 

eles realizem suas inspirações 

(Yunus, 2006) 
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RESUMO 

O tema central desta dissertação esta voltada para a importância do microcrédito como uma 

ferramenta de combate a pobreza e inclusão social, e geradora de emprego e renda 

direcionada a pessoas de baixa. Primeiramente, foram expostos os temas como pobreza, 

desenvolvimento econômico embasado na teoria de Schumpeter, crédito e os conceitos de 

microfinanças e microcrédito. Além disso, alguns exemplos de instituições mundiais e locais 

da cidade de Belém. A pesquisa foi realizada no Amazônia Florescer, um programa de crédito 

produtivo e orientado na cidade de Belém e no interior do estado do Pará, criado com o apoio 

do Banco da Amazônia, para atender o micro e pequeno empreendedor. Os levantamentos dos 

dados sobre a pesquisa foram feitos a partir do banco de dados em carteira ativa do banco. 

Assim foram tabulados os dados levando em conta o perfil, ocupação, sexo, idade, renda, 

atividade. Por fim, o resultado demonstrou que o microcrédito em Belém é uma política 

publica que colabora para o desenvolvimento social e econômico da população de baixa renda 

da cidade. 

Palavras- Chave: Microcrédito; crédito; baixa renda; pobreza; desenvolvimento 

socioeconômico 



ABSTRAT 

The central theme of this dissertation focused on the importance of microcredit as a tool to 

combat poverty and social inc1usion, and generating employment and income-low targeted. 

Firstly people were exposed to topics such as poverty, economic development, grounded in 

the theory of Schumpeter, credit, and the concepts of microfinance and microcredit. In 

addition, some examples of global institutions and places of the city of BetWehem The survey 

was conducted in Amazon Bloom, a credit program productive and focused in Bethlehem and 

in the state of Para, created with support from the Banco da Amazonia to meet the micro and 

small entrepreneurs. The survey data about the research were made from the database in 

active portfolio of the bank. Thus the data were plotted taking into account the profile, 

occupation, sex, age, income, activity. Finally, the results showed that microcredit in 

Bethlehem is a public policy that contributes to the social and economic development of low

income population ofthe city. 

Keywords: Microcredit; credit, low income, poverty, socioeconomic development 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade convive com a calamidade da pobreza e da exclusão social que tem afligido 

não só o Brasil, mas também todas as nações ao redor do mundo, inclusive aquelas 

consideradas desenvolvidas, atingindo de forma avassaladora os países de terceiro mundo 

como é o caso do Brasil. Essa realidade é consequência de um modelo econômico capitalista e 

excludente que só tem acentuado ainda mais as desigualdades sociais gerando mais 

desemprego e pobreza tornando a oferta de trabalho insuficiente para o grande contingente de 

mão-de-obra, o que por sua vez, desencadeia a busca pela atividade informal como garantia 

de sobrevivência dos indivíduos que estão fora do mercado de trabalho. 

O Brasil passou por intensas transformações na década de 90, com a abertura da 

economia, o que gerou diversos problemas como o aumento da miséria, diminuição dos 

postos de serviço, precarizando o mercado de trabalho em decorrência do aumento vertiginoso 

no desemprego. 

Diante deste panorama, a pesquisa desta dissertação foi direcionada para o estudo do 

microcrédito, como política pública de combate à pobreza e a inclusão social, impulsionando 

a geração de emprego e renda, a partir do objeto de estudo, o Programa Amazônia Florescer 

operacionalizado pelo Banco da Amazônia (Basa). 

Esta dissertação divide-se nos seguintes assuntos: pobreza, teoria do desenvolvimento 

econômico, crédito e microfinanças e microcrédito, seguindo de dados sobre o Estado do Pará 

e a análise da pesquisa. 

No primeiro capítulo, faz-se referência sobre o quadro de pobreza e as complexidades 

conceituais do termo e os seus tipos, destacando-se também a teoria da "base da pirâmide", 

proposta por Prahalad (2005) onde se levanta a questão e os meios para a erradicação da 

pobreza que é uma problemática séria para o desenvolvimento e sustentabilidade de um país. 

Neste contexto o microcrédito torna-se uma ferramenta de combate para o combate a pobreza 

e a inclusão social. 

O segundo capítulo foi elaborado a partir da Teoria do Desenvolvimento Econômico 

elaborada por Schumpeter (1985), que descreve a evolução econômica a partir das mudanças 

cotidianas que se refletem na economia. Destaca-se também a importância do crédito para o 

desenvolvimento econômico e o papel do empresário como agente responsável para enxergar 

novas oportunidades e modificar os meios de produção induzindo, dessa forma, desestabiliza 

o consumo favorecendo o fluxo circular, à partir de uma "destruição criadora" importante 

para a economia e para o capitalismo. 
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No quarto capitulo, foi abordado a respeito da questão do crédito além de um breve 

resumo de seu contexto histórico e de seu papel como indutor para o aumento da poupança 

interna do país bem como sua expansão e consequentemente seu maior acesso. Neste capitulo, 

também se descreve às dificuldades dos pequenos empreendedores quanto suas reais 

possibilidades de acesso ao crédito no sistema financeiro tradicional, e o papel das finanças 

informais para o desenvolvimento dos serviços financeiros e os meios para o acesso ao crédito 

informal. 

No quinto capítulo, é descrito o contexto sócio - econômico brasileiro proveniente das 

políticas públicas implantadas no Governo Fernando Henrique Cardoso e do atual governo 

Lula, que são bases imprescindíveis para entender os reflexos e a importância do papel do 

microcrédito como agente de transformação no país. Explorando também o termo 

microfinanças como parte do microcrédito e as características que o diferenciam das políticas 

de crédito praticadas tradicionalmente nos bancos comerciais. Destaca-se ainda, as leis que 

regulamentam o setor como também os projetos de microcrédito no Brasil e na cidade de 

Belém. E ainda, foram abordados de forma sucinta às características do estado do Pará, 

através de índices, como: sócio econômico, pobreza e do setor informal. 

No sexto capítulo foi analisado o Programa de Microcrédito Amazônia Florescer. Através 

de sua metodologia creditícia, embasada no grupo solidário, e os dados para a esta pesquisa 

foram extraídos do seu banco de dados (em carteira ativa). 

Essa dissertação foi desenvolvida objetivando responder o seguinte problema: Como o 

microcrédito no Progranla Amazônia Florescer contribui para o combate a pobreza e inclusão 

social, e quais são as suas perspectivas futuras para essa política pública? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 POBREZA 

O crescimento econômico e a distribuição de renda são duas formas conhecidas para 

redução da pobreza. A globalização e a revolução tecnológica poderiam ser importantes para 

a redução da pobreza, mas, trouxeram grandes promessas, as quais não se concretizaram, pelo 

contrário, houve grandes diferenças e desigualdades sociais. De um lado a tecnologia que 

progride a cada dia e de outro lado uma grande massa de analfabetos e desempregados. 

O inicio do século XXI é marcado por enormes desigualdades. Este panorama torna-se 

mais visível ao analisarmos as altas taxas de desemprego. Aproximadamente 4 bilhões de 

pessoas no mundo vivem com menos de U$$ 4 por dia. Destes, cerca de 1,2 bilhões vive em 

lares com renda per capita inferior a US$ 1 por dia. Ao longo de mais de 50 anos, o banco 

mundial, nações doadoras, várias agencias de assistência, governos nacionais, e mais 

recentemente, organizações da sociedade civil vem combatendo a pobreza e suas causas, sem 

conseguir, porém erradicá-las. 

Prahalad (2005) ratifica que esses quatro bilhões de indivíduos pobres poderiam ser 

uma grande alternativa para próxima etapa global de prosperidade econômica, servindo como 

fonte de inovações, pois suprir os consumidores da base da pirâmide exigirá grandes 

invenções em tecnologia, produtos/serviços e modelos de negócios. E ainda, incentivará as 

grandes empresas a trabalhar em parceria com organizações de sociedade civil e governos 

locais. O desenvolvimento desses mercados voltados para a base da pirâmide e impulsionarão 

milhões de novos empreendimentos na base, entre eles, mulheres trabalhando como 

distribuidoras e empreendedoras, até microempresas em bairros ou em vilas. Essas 

microempresas passarão a ser um elemento neste mercado, o que significará grandes 

necessidades de inovações organizacionais. 

Prahalad (2005) propõe a teoria da base da pirâmide, a qual se refere à erradicação da 

pobreza com o lucro, através de grandes oportunidades concentradas nela. Contudo, estas 

ações não podem ser individuais e sim coletivas. "Enquanto grandes e pequenas empresas, 

governos, organizações da sociedade civil, agências de desenvolvimento e os próprios pobres 

não conseguirem trabalhar lado a lado, com base em uma agenda compartilhada, o 

empreendedorismo em escala é a chave ( .. . ), pois cada grupo tem sua importância no 

desenvolvimento econômico da BP" (Prahalad, 2005 , p. 16). 
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Dentre as medidas mais importantes que se destacam mundialmente para combater a 

pobreza, estão diversas organizações multinacionais, como o Banco Mundial, a OMe entre 

outras. Estas organizações realizam atividades importantes com o tema pobreza, permitindo 

fomentar, desenvolver e amparar várias iniciativas, a fim de procurar satisfazer as 

necessidades dos mais pobres tentando mudar sua realidade. Prahalad (2005) enfatiza que a 

interconectividade entre a abordagem do desenvolvimento econômico e a transformação 

social ficará obvia, pois a importância do papel do setor privado e outros grupos são claros. 

Organizações da 
sociedade civil e 

governo local 

Empresa 
Privada 

Desenvolvimento 
econômico e 

tra nsformação 
social 

Consumidores da BP 
Empreendedores da BP 

Figura I - Agentes do desenvolvimento econômico e da transformação social. 
Fonte: Prahalad, 2005, Pág. 16 

A pobreza é um conceito de difícil definição, por isso é tão complexo mensurá-lo dado 

seu caráter subjetivo e relativo do que se considera o que é realmente uma pessoa pobre. 

Efetivamente, desde sempre, as idéias sobre este conceito foram muito discutidas. Por 

exemplo, se falarmos do seu caráter relativo, daremos conta de que não é a mesma pobreza da 

sociedade do século XXI, aquela em que se vivia na idade média. Pode-se perceber que há 

diferenças, entre a pobreza nos EUA, um país desenvolvido, para a pobreza na Índia, um país 

subdesenvolvido. No entanto, em suas respectivas sociedades, existe denominação de pobre 

de acordo com seus critérios, pode-se entender que este conceito esta ligado a um baixo 

rendimento. 
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A definição de pobreza exige a análise prévia da situação socioeconômica geral de 

cada área ou região, e dos padrões culturais que expressam o estilo de Vida dominante nela. 

De acordo com a situação anterior, podemos adotar como seu conceito, um conjunto de 

necessidades consideradas essenciais por um grupo social específico e que refletem no estilo 

de vida desta sociedade. 

Organismos internacionais preocupados com o tema no mundo como o Banco 

Mundial, geraram com inúmeros estudos e publicações. Conceitos elaborados para facilitar 

seu estudo e análise. Porém, o importante para o melhor entendimento das diferentes 

definições que possam ser encontradas é pensar sempre na situação socioeconômica do grupo 

de pessoas a que se refere e suas necessidades essenciais. Procurar o subgrupo que cumpre ao 

final ou simplesmente não atinge estas necessidades e conseguiremos ter uma ideia dessa 

forma de pobreza. Neste contexto, podemos analisar os vários conceitos e abordagens de 

linhas de pobresa, por Y nus (2006), Parente (2002) e Shreiber (Apud San, 2009). 

Yunus (2006,p.96) assevera que os cientistas sociais podem mudar a concepção para 

adptá-Ia ao seu objetivo do momento. Uma "pessoa pobre" pode significar "um homem que 

tem a camisa rasgada", num caso, e em outro caso pode querer dizer "um homem que tem a 

camisa suja". Ou seja, o conceito é abrangente e não totalmente definido. 

Parente (2002) ressalta que a contagem dos pobres é realizada, da seguinte forma: uma 

cesta de bens, os quais todos deveriam ter acesso para não ser considerado pobre. A seguir, 

atribui-se um valor monetário a essa cesta, que pode variar por região, também denominada 

de linha de pobreza. A partir daí, é verificado quem tem a renda superior desta cesta (os que 

não são pobres) e quem tem renda inferior (os que são pobres). Contudo, os que têm renda 

inferior não conseguem adquirir todos os bens da cesta. 

o mesmo procedimento é usado para a linha de indigência. A cesta de bens inclui, 

neste caso, somente alimentos mínimos necessários que a pessoa permaneça viva, de acordo 

com os padrões da Organização Mundial de Saúde. O que pode-se concluir teoricamente é 

que, quem esta abaixo da linha de indigência não consegue sobreviver, se acontece, é porque 

complementa minimamente sua renda com esmolas ou algum tipo de cultua de subsistência, 

porém, esses recursos adicionais não se enquadram pelos pesquisadores. Portanto, esta 

contagem dependerá sempre da linha de pobreza ou de indigência que for adotada. Um estudo 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2000, publicou que haveria cerca 50 milhões de 

indigentes no Brasil. Esses dados contudo, são contrários aos registrados pelo IPEA que são 
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de 22 milhões de indigentes neste mesmo período. Assim, segundo a FGV os indigentes são 

quase 30% da população, por outro lado, para o IPEA são 14,%. Parente (2002). 

Pobreza Rural 

Em uma escala global 80% dos pobres do mundo vive em zonas rurais. Os países 

pobres são agrícolas, com pessoas dependendo da agricultura para o trabalho e os 

rendimentos. Mas o crescimento populacional e o fato de a maioria dos pobres rurais não 

possuir terra, ou sendo suas granjas demasiado pequenas para proporcionar um rendimento 

adequado, a demografía da pobreza muda rapidamente. Atraídos pela perspectiva de 

alimentos, empregos, serviços e oportunidades, um número crescente de pobres migram para 

povoados e cidades. A maioria desses imigrantes são homens que deixam mulher e filhos para 

trás e vão em busca de oportunidades de emprego. A pobreza rural, por tanto, alimenta a 

pobreza urbana. 

Pobreza Urbana 

Cerca de 300 milhões de habitantes que Vivem nas cidades em países em 

desenvolvimento vivem atualmente na pobreza, e seus rendimentos não são insuficientes para 

a nutricição básica. A intensa migração da população para as áreas urbanas causou uma tensão 

considerável, não só na infra-estrutura e moradia urbanas, mas também no meio urbano. 

Para Prahalad (2005), são artificiais os conceitos de população rural pobre e população 

urbana relativamente abastarda, já que os dados diponíveis a respeito do assunto, vão de 

encontro a essa diferenciação, havendo ricos tanto nas zonas rurais quanto pobres nas zonas 

urbanas. Em suma, a pobreza não conhece fronteiras territoriais. No mundo em 

desenvolvimento, mais de um terço da população urbana vive em favelas e cortiços. Essa 

visão tradicional tem reflexo na filosofia criada por burocratas e politicos. Na útima década, 

ocorreu um processo de transição lento, embora perceptivel, em um percepção tradicional 

para uma perspectiva baseada no mercado. 

Para Shreiber (Apud San, 2009, p.26) há dois outros tipos de pobreza: a absoluta e a 

relativa; 

Em 1901 Seebohn tentou medir a pobreza pela primeira vez. Rowtree, um industrial 

como Seebohn fez uma pesquisa na cidade York, norte da inglaterra, com as famílias de 

classe trabalhadora em 1899. Este estudo estava direcionado para a coleta de informações 
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sobre as despesas e rendas dessas famílias, definindo como podres, os que a renda total não 

fosse suficiente para manter as necessidades básicas, ou seja, não eram suficientes, por 

exemplo, alimentação, moradia, saúde, vestido, dentre outras. 

Estes estudos foram de suma importância, pois a partir deles, foi possível qualificar a 

pobreza, através das variáveis renda e consumo, diferenciando os pobres dos mais pobres, 

estabelecendo um parâmetro mínimo de consumo, que representa as necessidades da 

sociedade. Esta metodología permite detectar a pobreza crítica, e dentro dela a pobreza 

extrema. Vale ressaltar, que países como o Brasil, o IBGE utiliza uma metodologia com base 

no salário mínimo. 

Para mensurar a pobreza absoluta é necessário construir uma linha de pobreza, esta por 

sua vez, corresponde a uma linha divisória, a partir da qual as famílias ou indivíduos com a 

renda inferior à estabelecida são considerados indigentes. Uma das linhas de pobreza mais 

conhecidas e que é utilizada internacionalmente é a que estabelece como indicador, a renda 

per capita de um dólar diário para definir indigência, e de dois dólares diários para definir 

pobreza. Este modelo foi proposto pelo Banco Mundial. 

É considerado indigente o indivíduo que dispõe de menos de um salário mínimo por 

mês, enquanto que o pobre é aquele que não dispõe de mais que meio salário mínimo por mês 

para atender as suas necessidades básicas. Estas linhas de indigência são adotas tomando-se 

por base que o salário mini mo deve suprir ás necessidades básicas (alimentação, moradia 

vestuário, tranporte e outros) de uma família de quatro pessoas. E ainda devem ser 

considerados outros fatores, como: o contexto de cada região e as ciscunstâncias sociais e 

economicos da área em questão. 

A linha monetaria avalia comparações no tempo e no espaço, contudo o Banco 

Mundial alerta que o parêmatro de renda per capta pode não condizer com a pobreza geral, 

pois não leva em conta as diferenças e desigualdades no âmbito familiar. Contudo, esta linha 

com base no salário mini mo é criticada em decorrência de que seu valor sofre variações em 

função dos ciclos economicos e mudanças no quadro politico, o que nem sempre são 

suficientes para suprir as necessidades básicas do indivíduo. Percebe-se a dificuldade em 

estabelecer com precisão as necessidades nutricionais de cada indivído, pois deve-se levar em 

consideração diversas variáves como, por exemplo, as condições climáticas, os hábitos de 

trabalho, além do tipo físico . (SHREIBER Apud SAN, 1992, p.4) assevera que além desses 

fatores, "os hábitos alimentares estão diretamente proporcionais aos custos dos alimentos com 
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o orçamento familiar e a cultura local". Esta linha não pode ter precisão por diversos fatores, 

além de diversas interpretações. 

2.2 A POBREZA E O BRASIL 

No Brasil, a situação da pobreza não é diferente, apesar de ser um país democrático 

nada melhorou para o combate a pobreza. Nesse sentido, podemos salientar que a falta de 

crescimento e a má distribuição de renda são problemas que não estão relacionados somente 

ao Brasil, mas também ao restante da América Latina. (SIL V A, 2002). 

O combate a pobreza e a inclusão social são temas comuns quando se analisa as 

políticas públicas, principalmente nas últimas décadas. Contudo, durante o Plano Real, em 

1994, a economia foi estabilizada, o que eliminou a inércia inflacionária de preços e salários,e 

beneficiando a pirâmide social e empresarial brasileira. Pois, apesar da eliminação do imposto 

inflacionário, seu efeito não foi suficiente para deter o processo de empobrecimento da 

população, gerando o aumento do desemprego e a informalidade de pequenos negócios. 

(BARONE e ZOUAIN, 2007). 

No ano de 2000, segundo a ONU, o Brasil estava em 74° lugar na classificação do 

índice de Desenvolvimento Humano (lDH) que mede o desempenho dos países, quanto à 

expectativa de vida, educação e renda. O que se caracteriza como um país com renda 

disponível não sendo baixa, a tabela 1 mostra os dados que a pobreza persiste. 

INDIGENTES POBRES 
ANO 

% MILHÕES % MILHÕES 

1993 19,5 27,8 41 ,7 59,4 

1995 14,6 21 ,6 33,9 50,2 

1996 15 22,4 33,5 50,1 

1997 14,8 22,5 33 ,9 51 ,5 

1998 14,1 2 1,7 32,8 50,3 

1999 14,5 22,6 34,1 53,1 

Quadro I: Pobreza e IndIgentes. 

Fonte: Parente 2002, p.18 - 19. Ipea, Estudo elaborado por Ricardo Paes de Barros, Ricardo Henrique e Rosane Mendonça, 2000. 
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o microcrédito não irá resolver o problema da pobreza, contudo é um importante 

instrumento para ampliar as oportunidades e capacidades, desta forma, contribui para inserção 

econômica e social das camadas mais populares. Segundo Yunus (2006) a pobreza é criada 

como o resultado da rejeição, pelas intuições, pela política e por conceitos. Se essas coisas 

mudarem não haverá pobreza. A pobreza esta dentro do ser humano; as pessoas não nascem 

com ela. A pobreza é algo que se constrói com o tempo por meio de conceitos e idéias que são 

passados para as pessoas. A esse respeito, Prahalad (2005 , p. 15) complementa: "se pararmos 

de pensar nos pobres como vítimas ou como um fardo e começar a reconhecê-los como 

empreendedores incansáveis e criativos e consumidores conscientes de valor, um mundo 

totalmente novo de oportunidades se abrirá" . Esses bilhões de pobres podem ser uma força 

motriz da próxima etapa global de prosperidade. 

2.3 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Schumpeter (1985) estudou o papel da tecnologia na sociedade e sua importância para o 

desenvolvimento econômico, procurando compreender os movimentos gerais da economia e o 

destino do capitalismo, sob a luz de sua obra, a Teoria do Desenvolvimento Econômico, 

seguindo a linha de grandes economistas, como: Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx. O 

desenvolvimento não é um fenômeno que pode ser explicado de forma isolada, através de 

suas teorias, dessa forma, para fazer qualquer tipo de avaliação temos que analisar o cenário 

em volta para que possamos entender as tendências econômicas. 

Schumpeter conceitua desenvolvimento econômico como: "uma mudança espontânea e 

descontinua nos canais de fluxo , uma perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para 

sempre o estado de equilíbrio previamente existente" (SCHUMPETER, 1985, p. 47). Essas 

mudanças pode-se dizer que são espontâneas e descontínuas e que não podem ser controladas 

de forma simplesmente econômica, mas que alteram todo fluxo circular ligado à indústria e ao 

comércio. Então podemos entender que "o desenvolvimento, é definido pela realização de 

novas combinações" (SCHUMPETER, 1985, p.48). Schumpeter (1985) também aborda as 

bases presentes no mecanismo econômico as quais são: a propriedade privada, a divisão do 

trabalho e a livre concorrência. 
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Para analisar o movimento da economia capitalista, Schumpeter (1985) utiliza o 

mecanismo de "fluxo circular", já abordado anteriormente nas obras de Adam Smith l e Karl 

Marx2
. Esta teoria do Fluxo Circular, segundo o autor, refere-se ao fato de que a vida 

econômica segue um fluxo uniforme, sem mudanças, onde cada bem produzido, já possui seu 

mercado, "todos os bens encontram um mercado e segue-se novamente o fluxo circular. A 

v. ida econômica é, portanto, fechado [ ... ] os vendedores de todas as mercadorias aparecem 

novamente como compradores, e vice e versa" (SCHUMPETER, 1985. p.9). No entanto, isso 

não significava a inexistência do crescimento econômico. 

Podemos aceitar que o crescimento na produtividade ocorre a partir do 

aperfeiçoamento no processo de trabalho e das mudanças tecnológicas que impactam o modo 

a produção. Contudo, esta base tecnologia não é nova, e com o passar do tempo foi 

incorporada a matriz produtiva da economia. De acordo, com Schumpeter (1985), as 

mudanças econômicas, não podem ter sua origem no fluxo circular, pois é o cerne do sistema, 

e está vinculado a negócios realizados em outro período. Complementa que, "o sistema 

econômico não se modificará arbitrariamente, por iniciativa própria, mas estará sempre 

vinculado ao estado precedentes dos negócios" (SCHUMPETER, 1985, pag.13). 

A economia não pode parar para ser avaliada, é um processo contínuo. O que acontece 

são modificações através de rupturas, ao equilíbrio do fluxo circular, pelas próprias 

modificações diárias nos hábitos de consumo que modificam todos os agentes. Mas, podemos 

ratificar que a evolução economia pode ser caracterizada pelas rupturas e descontinuidades na 

situação presente, introduzindo uma nova forma de funcionamento do sistema. A este 

respeito (SCHUMPETER, 1985, p.9) diz que: 

[ ... ] um fato nunca é pura ou exclusivamente econômico, sempre existem outros 
aspectos em geral mais importantes, ou seja, o processo social é indivisível , mas 
deve-se levar em conta o comportamento econômico, onde o capitalismo realmente 
acontece, porém não se pode desprezar á vida social e econômica que são 
importantes para a sociedade. (SCHUMPETER, 1985, p.9) 

O autor referia-se as mudanças tecnológicas e industriais como uma força de 

destruição criativa, que as tecnologias destruíanl e criavam ao mesmo tempo, Ou seja, cada 

1 Em Riqueza das Nações (ano), quando Adam Smith procura identificar o va lor das trocas de mercadorias, onde menciona uma sociedade 
imaginaria, anterior ao modo capitali sta, ou seja, estágio primitivo da sociedade que precede a acumul ação de capital. 

2 Em O Capital, quando Karl Marx (ano), procura explica r o excedente e o processo de acumulação, que iniciari a com uma economia 
mercantil simples, para a introdução de elementos característicos do modo de produção capita lista. 
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nova tecnologia destrói, criando outro UnIverso e modificando todo um cenário 

mercadológico. A criação de um novo produto ocupa espaço do produto anterior, e, este novo 

produto passa ocupar o espaço do produto velho, assim, sucessivamente, as novas estruturas 

destroem as antigas. Logo, o progresso é conseqüência deste processo "criativo destruidor". 

Este processo de "destruição criadora" viabiliza a entrada de empresas inovadoras no 

mercado, aumentando a concorrência e fechando as empresas que não conseguem 

acompanhar as mudanças. A verdadeira concorrência esta relacionada às empresas que são 

inovadoras e que geram novos produtos, deixando os antigos fora do mercado. Esta dinâmica 

tem como pano de fundo o capitalismo que promove um estado de mudança permanente de 

inovação, substituição de produtos, além dos novos hábitos de consumo. Nota-se que a 

destruição criadora tem um importante papel para o crescimento de um país. Ao mesmo 

tempo, os agentes econômicos são impulsionados para acompanhar a preferência dos novos 

clientes. Uma vez, eliminando os postos de trabalho e a criação de novos negócios. 

As mudanças econômicas ocorridas na economia na década de 70 foram ocasionadas por 

um conjunto de inovações que afetou a sociedade e o modo de produção industriat3. Ressalta

se, que essas mudanças são referentes à produção, e não estão atreladas ao consumo, ou seja, 

ao gosto dos consumidores, não havendo qualquer alteração na produção 4 • Schumpeter (1985) 

destaca que essas inovações partem dos desejos e das necessidades dos consumidores, sendo 

que ele vê os consumidores desempenhando um papel passivo em relação à criação e entrada 

de novos produtos no mercado. O autor relata que: 

No entanto, as inovações do sistema econômico não aparecem via de regra de tal 
maneira que primeiramente as novas necessidades surgem espontaneamente nos 
consumidores e então aparato produtivo se modifica sob sua pressão [ ... ] produtor 
via de regra inicia a mudança econômica e os consumidores são educados por ele, 
são assim por dizer, ensinados a querer coisas novas ou que diferem em algum 
aspecto daquelas que tinham vontade de usar. Portanto, apesar de ser permissível e 
até mesmo necessário, considerar as necessidades dos consumidores como uma 
força independente e de fato , fundamental na teoria do fluxo circular, devemos 

tomar uma atitude diferente quando analisamos a mudança (SCHUMPETER, 
1985, p.48). 

Na concepção do autor, as mudanças tiveram origem na produção de produtos para a 

venda aos consumidores, produtos estes, importantes para as necessidades diária das pessoas. 

Contudo, o aperfeiçoamento desses produtos não esta relacionado ao simples modo de 

produção como vemos, e sim, é visto como uma forma de combinar materiais e forças, ou 

3 As inovações estão relacionadas às áreas de microeletrônica e Biotecnologia, podemos considerar essa fase com a 111 Revolução Industrial. 

4 Schumpeter não vê o consumidor sendo o agente principal, e sim, objeto das Illudanças tecnológicas. 



24 

seja, Schumpeter (1985) explica que produzir a mesma coisa com métodos diferentes significa 

combinar esses materiais e forças, esses novos modos foram caracterizados por ele como 

inovações ou de novas combinações. 

I) Introdução de um novo bem. Ou seja, um bem com que os consumidores ainda 
não estejam familiarizados. Ou de uma nova qualidade de um bem. 2) 
Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não 
tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de 
transformação, que, de modo algum, precisa ser baseado numa descoberta 
cientificamente nova, e pode consistir também em nova maneira de manejar 
comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de 
um mercado em que o ramo particular da indústria de transformação do país 
em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha existido antes ou 
não. 4)Conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens 
semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa 
fonte já existia ou teve que ser criada. 5)Estabelecimento de uma nova 
organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de 
monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a fragmentação de uma posição 
de monopólio. (SHUMPETER, I 985,p.48) 

É importante salientar, que esses meIOs de produção direcionados as novas 

combinações não estão improdutivos, mas já estão disponíveis para serem transformados em 

novos bens. Em síntese, os novos recursos possibilitam novas combinações que serão 

empregadas nas atividades ligadas ao fluxo circular. Então, podemos dizer que são as novas 

maneiras que, combinadas, retiram dos locais onde se acham empregados e alocam nessas 

novas atividades que vão produzir o que Schumpeter denominou de "Desenvolvimento 

econômico ". 

Contundo, abordar o desenvolvimento econômico e essas novas combinações, sem 

atrelar ao crédito, torna-se uma análise muito superficial, pois a estrutura da indústria 

moderna não poderia ter sido construída sem ele, "é tão claro, que a priori, como já esta 

estabelecido historicamente que o crédito é primariamente necessário as novas combinações e 

que é por essas que ele força seu canlinho dentro do fluxo circular"( SCHUMPETER, 1985, 

p. 51). 

o sistema de crédito capitalista cresceu e prosperou a partir do financiamento de novas 

combinações em todos os países, mesmo que de forma diferente em cada um, o que é 

importante para o desenvolvimento econômico, associado a outros elementos indispensáveis 

para o seu crescimento. Schumpeter (1985, p.54) "denominou três elementos fundamentais 

para o desenvolvimento econômico, os quais são: a nova combinação dos meios de produção, 

o crédito e o empresário". 
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o empresários é um personagem que se diferencia na sociedade por ter a capacidade 

de fazer e realizar coisas novas, que ainda não disponíveis aos consumidores, ou seja, tem 

papel fundamental na articulação para que algo novo seja implementado, após as novas 

combinações a serem adicionadas ao fluxo regular da atividade econômica. Para Schumpeter 

(1985), o empresário é uma importante "peça" para o dinamismo do sistema econômico, 

figurando como criador dessas novas combinações. 

Porém, para que este empreendedor possa colocar em prática suas idéias é necessário 

ter recursos, ou seja, crédito para a sua aplicação aos meios de produção que se quer investir. 

Schumpeter, neste caso, vai de encontro a sua época, pois acreditava que era necessário 

primeiramente ter uma poupança para poder financiar projetos de investimentos, ou seja, 

precisa antecipadamente de recursos para por em prática seus projetos. Ressaltam-se as suas 

palavras: 

Ainda que a resposta convencional à nossa questão não seja certamente absurda, há, 
no entanto, outro método de obter dinheiro para esse propósito, que chama nossa 
atenção, porque, diferentemente do referido, não pressupõe a existência de 
resultados acumulados do desenvolvimento anterior, e por isso pode ser considerado 
como o único disponível dentro de uma lógica estrita. Esse método de obter 
dinheiro é a criação de poder de compra pelos bancos ( ... ) sempre uma questão, não 
de transformar o poder de compra que já existe em propriedade de alguém, mas a 
criação de novo poder de compra a partir do nada [ ... ]. A partir do nada mesmo que 
o contrato de crédito pelo qual é criado o novo poder de compra seja apoiado em 
garantias que não sejam elas próprias meio circulante. Que se adiciona à circulação 
existente. E essa é a fonte a partir da qual as novas combinações frequentemente são 
financiadas e a partir da qual teriam que ser financiadas sempre, se os resultados do 
desenvolvimento anterior não existissem de fato em algum momento 

(SCHUMPETER, 1985, p. 53). 

o empreendedor Schumpeteriano tem sua idéia financiada pela disponibilidade de 

capital do capitalista, (onde este assumiu os riscos), sob uma nova forma de produção (ou 

novo produto) que pode gerar uma nova curva de oferta. A maioria das empresas não se 

enquadra com esse tipo de empreendedor, mas sim, como proprietários de empresas que 

realizam atividades econômicas de forma autônoma e muitas vezes de forma informal, e em 

sua grande maioria são financiados por parentes ou amigos ou poupanças próprias. 

As ações do empreendedorismo estão abalizadas na figura do empreendedor através de 

suas características, (como: a maneira de agir, pensar, e seus valores) que o impulsiona a 

modificar um cenário já existente ou criar um novo. Schumpeter (1985) vê a figura dos 

empreendedores como agentes responsáveis pelo desenvolvimento econômico, onde 

5 Indivíduos responsáveís por novas combinações (Schumpeler, 1985, p. 54) 
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promovem um rompimento na economIa em fluxo circular, dinamizando a mesma. O 

empresário inovador descrito por Schumpeter (1985) é o indivíduo capaz de ser 

empreendedor de um novo negócio ou dono do capital. 

Segundo Schumpeter (1985), pode-se entender que o empresário não é, 

necessariamente, o proprietário dos meios de produção que pode estar disseminado entre uma 

grande quantidade de pequenos acionistas, pois pode não possuir recursos próprios suficientes 

para a realização do investimento e adoção de novas combinações. 

O crédito bancário apresenta-se como uma necessidade real , para que esse agente 

possa existir realmente como empresário, pois permite inúmeras combinações de recursos 

produtivos, criando capacidades adicionais e dinamizando o crescimento econômico, sendo 

gerado através da criação de uma moeda escriturai constituída pela poupança depositada nos 

bancos e pelo afluxo de dinheiro do exterior. O efeito multiplicador bancário cria depósitos 

adicionais, à medida que os financiamentos são realizados, viabilizando a realização de novos 

investimentos. O faturamento do negócio financiado deverá ser suficiente para pagar os custos 

de produção, os juros e amortizar o capital emprestado, Assim: 

... 0 cerne do fenômeno do crédito é definido da seguinte maneira: o crédito é 
essencialmente a criação de poder de compra com o propósito de transferi-lo ao 
empresário, mas não simplesmente a transferência de compra existente .... Através do 
crédito, os empresários obtêm acesso a corrente social dos bens antes que tenham 
adquirido o direito moral a ela. Ele substitui temporariamente, por assim dizer, o 
próprio direito por uma ficção deste. A concessão de crédito opera nesse sentido 
como uma ordem para o sistema econômico se acomodar aos propósitos do 
empresário, como um comando sobre os bens que necessita: significa confiar-lhes 
forças produtivas. É só assim que o desenvolvimento econômico poderia surgir a 
partir do mero fluxo circular do equilíbrio perfeito. E essa função constitui a pedra 

angular para a moderna estrutura da economia" (SCHUMPETER,1985, p.74) 

O poder de compra gerado pelo crédito, além de permitir que o empreendedor utilize a 

sua criatividade, todo seu potencial para produzir e gerar renda pode ser uma alternativa para 

o auto-emprego, e ao mesmo tempo pode ser um caminho para redução (ou quem sabe) uma 

saída para a pobreza. Pois, gera melhoria na qualidade de vida proporcionando melhores 

condições de vida para pessoas de baixa renda. 

A importância de Schumpeter para o desenvolvimento da economia é inegável, como 

também, a figura do empreendedor descrita por ele, (sendo um agente impulsionador da 

economia, através de inovações tecnológicas), além da importância do crédito bancário como 

fomentador dos pequenos empreendimentos. 
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2.4 CRÉDITO 

A história do crédito esta intimamente ligada à evolução dos povos e a utilização da 

moeda como instrumento de troca. Desde os primórdios utilizam-se meios para cO!lceder 

crédito. Segundo Prado (Apud VENTURA, 2000, p.13), "O crédito foi herdado pelos gregos 

dos povos do mediterrâneo, sendo regulamentado através da constituição de Sólon". Esta 

constituição beneficiou os cidadãos pobres e seu reflexo pode ser sentido até os dias atuais, 

pois o crédito tem um importante papel para impulsionar a economia e meio para melhoria na 

qualidade de vida das pessoas. 

Nessa perspectiva, é indiscutível a importância do crédito para o modo de produção 

capitalista. Esta percepção por sua vez, foi fundamentada e transmitida por vários pensadores 

econômicos ao longo da história, que viam o crédito como um meio de centralizar a produção 

nas mãos do estado, ou como uma fonte de financiar os investimentos, ou CrIar uma 

capacidade produtiva adicional. A este respeito, a citação abaixo nos diz que: 

o manifesto comunista aspirava que o proletariado usasse a sua supremacia política 
para arrancar todo capital da burguesia, com o objetivo de centralizar todos os 
instrumentos de produção nas mãos do estado, através de uma violação despótica do 
direito de propriedade das relações burguesas de produção[ ... ] Com a centralização 
do crédito nas mãos do estado, por meio de um banco nacional, com O capital do 
estado e monopólio", o que reflete a importância do crédito para Max, Engels e o 
movimento comunista. (TEIXEIRA, 2000, p.5 apud MAX ENGELS) 

Em conformidade com Teixeira (2000), Michael Kelecki (1899-1970) reforça a 

concepção de crédito como um elemento importante para ampliar a poupança interna criando 

uma contrapartida de renda e viabilizando a expansão da oferta de capital. Ou seja, o 

capitalista decide quando irá consumir e investir, decisão essa que determinará o nível de 

massa salarial dos trabalhadores no período seguinte, caso este deseje aumentar o volume de 

investimento, recorrerá a recursos próprios ou ao crédito bancário. Deste modo, o autor 

demonstra que, se os investimentos forem financiados pelo crédito bancário ou pelas reservas 

líquidas, acumuladas no passado, eles criarão contrapartida de renda á medida que forem 

sendo realizados. Essa renda converte-se em poupança e serve para o pagamento dos 

empréstimos contraídos com o objetivo de realizar investimentos. As restrições ao crédito 

reduzem os investimentos e, conseqüentemente, o volume dos estoques, podendo resultar em 

redução do ritmo de crescimento, com reflexos negativos sobre o nível de emprego. 

(TEIXEIRA, 2002 apud SOUZA, 1999) 
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A palavra crédito origina-se do latim "credere", que significa acreditar ou confiar. Para 

Schrickel (2004, p.25) "crédito é todo ato ou disposição de alguém destacar ou ceder, 

temporariamente, parte do seu patrimônio a um terceiro, com expectativa de que esta parcela 

volte a sua posse integralmente depois de decorrido o tempo estipulado". Em resumo, crédito 

pode ser considerado a entrega de um determinado valor, em comum acordo com duas 

pessoas diante de acordo de pagamento. 

Contudo, para Prado (2002, p.20 apud SOUZA 2001 , p.04), "o crédito tem um 

significado mais profundo, onde quem concede o crédito a alguém acredita em seu potencial 

para transformar o dinheiro emprestado em mais renda para sua família e qualidade de vida". 

O crédito é um elemento fundamental nas relações. O poder de compra gerado por este 

crédito permite que o empreendedor utilize sua criatividade e todo o seu potencial para 

produzir e gerar renda, além a ser uma alternativa para o auto-emprego e melhorias na 

qualidade de vida. 

Entretanto, a relação crédito e confiança são dois elementos que são imprescindíveis 

para oferecer garantias para uma promessa de pagamento neste segmento, mas nao são 

suficientes para a aprovação de uma concessão de crédito. Conpton (apud ROSA, 1992, p.27) 

considera "que o caráter refere-se à honestidade e integridade do cliente. Se isso for 

questionado, suspende-se imediatamente o estudo da proposta de crédito". Também as idéias 

de Prado (apud CASAGRANDE, 2001) ressaltam que "ninguém confia em desconhecidos, e 

que para se alterar essa relação com o tomador de empréstimo é necessário tempo e 

informação. Na realidade, o aspecto confiança constitui um dos fatores preponderantes na 

determinação da extensão de análise para a concessão de crédito". Tavares (1940.p 15) por 

sua vez reforça que, "conceder crédito a alguma pessoa é, na essência, acreditar nela. 

Acreditar no seu potencial de transformar o dinheiro emprestado em mais renda para a sua 

família, em melhoria da sua qualidade de vida". Quando se refere ao microcrédito, a 

confiança e o caráter passam a ter uma dimensão maior, pois se acredita que a pessoa honrará 

seu empréstimo e tem competência e capacidade. 

Como pode-se observar, o crédito continua a ser um agente importante para 

impulsionar a vida do homem, sobretudo dos países em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil. O microcrédito, portanto, exerce papel fundamental ao passo que democratiza o acesso 

ao crédito para empreendedores de baixa renda, que não se enquadram no sistema bancário 

tradicional. O microcrédito tornou-se uma importante ferranlenta para as políticas de 
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desenvolvimento, pois contribui para o combate à pobreza e a inclusão social, na medida em 

que o acesso ao crédito produtivo também contribui para a melhoria da qualidade de vida dos 

segmentos mais carentes. A figura abaixo mostra a representação do crédito e seus agentes 

envolvidos no processo 

(~ ______ E_M_P_R_ÉS_T_IM __ O_E_F_IN_A_N_C_IA_M_E_N_T_O_S ______ ~) 

( BANCO) 

\ 
( TOMADOR 

~ / 
[~ _________ P_R_O_M_E_SS_A_D_E_P_A_G_A_M_E_N_TO ________ ~) 

Figura 2 - O crédito e seus agentes 
Fonte: Si lva, 1945 .p.64 . 

2.4.1 Acesso ao crédito 

o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. (NG e BASSO, 2002). Esta 

afirmativa, no entanto, esbarra em grandes contradições, pois o país apresenta sérios 

problemas e dificuldades quanto ao acesso do pequeno empreendedor ao crédito formal que é 

fundamental para impulsionar seus empreendimentos. Este crédito apresenta elevadas taxas de 

juros que inviabilizam o seu acesso ao crédito, obrigando o pequeno empreendedor a procurar 

meios informais para obtê-lo, como agiotas, por exemplo. 

O setor bancário brasileiro é o maior e mais desenvolvido da América Latina, mas embora 

seu avanço seja notório, o mercado de crédito tradicional continua menos desenvolvido. O 

Brasil é considerado um país (relativamente) bem servido por seu sistema bancário, 

(analisando pela óptica da densidade6
). Contudo, este indicador encobre o problema de 

concentração geográfica, setorial e pessoal dos serviços financeiros característico do sistema 

financeiro brasileiro. A existência de um setor bancário privado dinâmico e orientado para o 

varejo (ao lado da histórica presença dos bancos estatais voltados para o fomento) contrasta 

6 Uma agência para cada 10 mil habitantes. O sistema financeiro do país é composto por 223 bancos e 1936 instituições financeiras 
autorizadas pelo Banco Central. Parente (2002, p.24). 



30 

com a falta de acesso ou ausência de serviços bancários básicos para a maioria da população, 

principalmente, em pequenas cidades do interior (P ARENTE, 2002; NICHTER, 

GOLDMARK e FlORI. 2002). 

O crédito só passou a ter papel importante para os bancos durante o Plano Real em 1994, 

quando as taxas de inflação foram reduzidas e as operações de crédito cresceram ainda mais. 

(NICHTER, GOLDMARK e FlORI, 2002, p.12). Contudo, o crédito destinado aos 

empreendedores de baixa renda, não representa um mercado atraente para as instituições do 

Sistema Financeiro Nacional (SNF). Isso se dá basicamente porque esse tipo de operação 

representa um elevado custo, além de ter uma alta taxa de risco para essas instituições, pois 

sua estrutura pesada não pode ser custeada pelas características peculiares deste mercado, já 

que "o baixo valor dos serviços financeiros requeridos pelo microempresário não proporciona 

uma margem de rentabilidade atraente às entidades do crédito formal, porque as perdas 

provenientes em detrimento ao não pagamento, representa um custo operacional elevado" 

(PARENTE, 2003 , p.34) 

Dos motivos para as imperfeições no mercado de crédito que estão abalizados na 

hipótese de uma forte assimetria de informação surgem dois problemas: a seleção adversa7 e o 

risco moraIs. Em decorrência desta assimetria de informações, o mercado de crédito torna-se 

extremante conservador, passando a exigir garantias e altas taxa de juros que inviabilizam o 

acesso ao empreendedor, além da falta de informações que impossibilitam o cálculo do risco 

de crédito para a operação. (CALDAS, 1999 e PEREIRA, 2004). O resultado disto é "o 

elevado custo de transação, confrontando com operações de baixo valor financeiro presente 

no mercado, que reflete um significativo custo unitário [ .. . ] e a rentabilidade da operação fica 

comprometida. Sua realização passa a sustentar-se pela cobrança de alto preço Uuros) para o 

serviço" (PEREIRA, 2004, p.9). 

Assevere-se que microempresas apesar de apresentarem baixa rentabilidade 

individualmente, é um segmento dinâmico e movimenta uma parcela significativa de renda. 

Essas empresas, por terem baixa rentabilidade junto às instituições financeiras tradicionais, 

são vistas como instáveis, vulneráveis as sazonal idades e sem uma administração formal que 

comprove uma base de dados confiável por meio de balanços e relatórios contábeis. Desse 

modo, os pequenos empreendedores passaram a ser uma demanda reprimida do setor já que as 

7 "Seleção adversa, di z respeito à imposs ibilidade de conhecer informações que sustentem as decisões dos agentes econômicos". Caldas, 
Eduardo Lima de. Microcrédito e dilemas de ação coleti va, Enanpad.1999. 

8 "O ri sco moral, refere-se à imposs ibilidade de conhecer o comportamento de um agente econômico na situação ex-post á contratação". 
Caldas, Eduardo Lima de. Microcrédito e Dilemas de Ação Coleti va, Enanpad.1999 
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ofertas de crédito acabam tornando-se inviáveis por conta dos juros elevados, além do risco 

operacional de inadimplência ser incorporado ao empréstimo aumentando a taxa de juros e 

outros encargos financeiros presentes nas operações de crédito. (PEREIRA, 2004) 

Esta situação em alguns estados brasileiros, principalmente os estados do norte e 

nordeste, a situação é ainda pior porque a população não tem acesso às agencias bancárias 

(esse número corresponde à aproximadamente 30 milhões de brasileiros). Parente (2002) 

denominou esses brasileiros como os "desbancalizados". Quando nos referimos ao acesso ao 

crédito o quadro é ainda mais desanimador e mesmo embora não se tenha os números exatos, 

é fato que tal situação existe. Em contra partida, constata-se que mesmo os que já possuem 

conta bancária não têm acesso ao crédito. Por outro lado, ainda há os que obtém 

financiamento por meios informais como, por exemplo, fornecedores, familiares e agiotas. 

A tecnologia do microcrédito por apresentar bons resultados se tem demonstrado uma 

atividade viável. Diante dessa nova constatação é pouco provável que as instituições 

financeiras tradicionais permaneçam na inércia e imutáveis. É retrógrado acreditar que este 

cenário perdure por mais tempo e que a afirmativa de Adam Smith de que, "os bancos não 

foram inventados para servir aos pobres [ ... ] nos mostra um sistema construído para proteger 

os ativos de grandes instituições" (ROCHA e MELLO, 2004). 

O microcrédito por intermédio de sua metodologia maiS flexível e embasada na 

"confiança", esta provando que o pequeno empresário é capaz de gerar receitas e honrar seus 

empréstimos. Neste aspecto, Yunus (2006) ressalta que é muito banal pensarmos que o crédito 

é um problema somente individual , mas sim, um problema maior, estrutural (governo) ligado 

a falta de oportunidades e a pobreza. A estrutura sistema financeiro do Brasil, ainda se mostra 

"míope" e rígida para um segmento onde há mais de 13 milhões de pessoas em busca de 

mudanças, de um futuro e uma vida melhor. 

2.4.2 Crédito Informal 

As finanças informais desempenham um importante papel na história das 

microfinanças. As metodologias adotadas nas décadas de 1970, 1980 e 1990, têm por base os 

princípios utilizados no universo das finanças informais, como a avaliação do caráter e 

conhecimento das comunidades locais, como fatores decisórios no processo de concessão, uso 

de redes e grupos substituindo as garantias convencionais e emprestadores praticando taxas de 
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juros que refletem a relação risco retorno, geralmente reconhecendo que os clientes de baixa 

renda preocupam-se com o custo oportunidade tanto quanto as taxas nominais. 

Em países em desenvolvimento, a prestação de serviços financeiros tradicionais 

continua excluindo várias pessoas físicas e jurídicas que acabam por utilizar serviços 

financeiros informais. "A exclusão do sistema financeiro formal deriva notadamente da 

privação da cidadania, de condições financeiras para atender as exigências dos agentes 

financeiros formalmente constituídos" (ROCHA e MELLO, 2004, p.21). Decorrentes da ausência 

de garantias reais, como comprovação de renda emprego ou empreendimento formal. Para 

Rocha e Mello (2004) os serviços financeiros informais podem ser definidos como: 

Categorias que incorporam uma variedade de mecanismos, tais como os 
empréstimos concedidos a pessoas fisicas e jurídicas que atuam na economia formal 
e informal, por agentes financeiros não oficia lmente habilitados, e a constituição de 
poupanças voluntárias por indivíduos ou grupos junto a agentes informais . (ROCHA 
e MELLO 2004, p.20) 

Importante ressaltar, que na maioria das vezes, a penetração do sistema financeiro 

formal nos países em desenvolvimento é baixa, por exemplo, o crédito destinado ao 

agricultor, proveniente de fontes formais atinge apenas 20% das unidades familiares de 

pessoas que trabalham na terra. (ROCHA e MELLO 2004, p.20 apud ROBSON 2001 , p. 176-7; 

VON PISCHKE, 1991, p.17). Diferentemente do que acontece com os serviços financeiros 

informais nas áreas rurais de países desenvolvidos. 

Agentes de crédito informais de inúmeros países desenvolvidos são os que operam 

fora do sistema financeiro legalizado e institucionalizado, por exemplo, nas ONGs existem 

inúmeras operações que o mercado disponibiliza para a concessão de crédito. Os elementos 

mais comuns dessas operações são a informalidade e a flexibilidade, reduzindo os custos das 

operações em comparação as operações de concessão formal de crédito. O resultado atingido 

pelo crédito informal é enorme em relação ao crédito formal. Abaixo o quadro 2 resume as 

principais diferenças: 



Diferenças entre os Créditos Formais e Informais 

Crédito Formal 

Regu lamentado e fiscalizado 

Acesso imediato por exigências formais 

Operações de valor baixo, médio e elevado 

Exige garantias 

Juros padronizados por tipo de operação 

Operações padron izadas com prazos 

amortização predefinidos 

Area de abrangência expandida a nível nacional 

. . 
Quadro 2. Diferenças entre créditos formaiS e mformals 

Fonte: Rocha e Mello 2004, p.20 

de 

Crédito Informal 

Não regulamentado 

Fácil Acesso 

Operações de baixo valor 

Opera sem garantias 

Juros flexíveis 

Flexibilidade nas operações e prazos 

amortização adequados as necessidades 

clientes 

Area de abrangência limitada a um grupo 

indivíduos, bairro e município 
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de 

dos 

de 

Podemos perceber as disparidades dos créditos formais e informais onde o crédito 

informal tem uma enorme lacuna de benefícios em relação ao formal, principalmente sob o 

aspecto dos custos das operações de crédito Uá citado anteriormente). Por outro lado, não 

fazer parte de um sistema formal, é estar excluído e a margem do sistema, (ainda mais em um 

país subdesenvolvido como o Brasil, onde a desigualdade social e de renda são latentes), pois 

a área de abrangência seja maior no crédito formal do que no crédito informal. 

Prahalad (2005) reforça que, os cidadãos precisam convencer-se de que é mais barato 

estar dentro do sistema formal do que fora dele. Entretanto, isso só acontecerá se os cidadãos 

comuns confiarem que o custo de estar dentro do sistema é menor do que estar fora. Essas 

pessoas reconhecem que fazer parte desse sistema requer custos e precisam declarar seus bens 

e pagar impostos, diminuindo sua submissão a um sistema de imposição de práticas sem 

qualquer recurso legal. Por outro lado, necessita de um sistema que busque, sobretudo, o 

desenvolvimento real de práticas para redução de pobreza. 
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2.4.3 Operações de Crédito Informal 

Segundo (ROCHA e MELLO, 2004, p. 21-34). Abaixo seguem os principais agentes 

de crédito informais, as principais operações e, em seguida, discutem-se os principais 

mecanismos de poupança voluntária em grupo e individual. As operações de crédito informal 

podem ser divididas em três categorias: 

a. Operações de crédito que tem origem na distribuição, 

b. Operação de crédito que tem origem particular 

c. Operações que tem origem na organização de grupos da sociedade civil 

a. Operações de crédito que têm origem na distribuição: 

Nesta categoria estão os créditos motivados pela a aquisição de um bem, através do 

sistema tradicional de compra e venda. Esta categoria é subdividida em: 

~ Crédito do comércio varejista 

Refere-se às transações de compra convencionais em que se vende à prazo todos os 

tipos de produtos/serviços. As grandes redes de varejo disponibilizam aos consumidores 

créditos por financeiras próprias, por bancos ou independentes, contudo não se trata de 

créditos informais. Já em um comércio de porte menor, ocorre de forma diferente, o crédito 

informal é praticado, e é voltado para o segmento de poder aquisitivo baixo, onde os juros não 

são expostos no preço e nem descontos, mas é uma peculiaridade desse comércio e de seu 

público alvo. 

O pequeno comércio varejista também desenvolve concessões de crédito para seus 

clientes que moram próximos a esses estabelecimentos. Praticam a concessão do credito em 

menor valor mediante a prática do "fiado" que após muitos anos foi substituída pelo caderno 

de anotações. Esta relação de concessão de crédito fica abalizada através da confiança onde 

prazos não são estabelecidos e os riscos são definidos pela idoneidade de seu cliente, criando 

assim estabelecimentos individuais dos limites de crédito. 

~ Comerciantes ambulantes informais 

Os comerciantes ambulantes informais são vendedores que vendem produtos atreves 

de uma venda direta ao consumidor, são os conhecidos por vender produtos porta a porta. No 
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Brasil, esses vendedores ambulantes comercializam uma gama de produtos destinada aos mais 

variados segmentos da sociedade. Estes vendedores vendem uma gama de produtos, desde 

para casa até vestuário e bijuterias dentre outros. Vendendo-os em sua grande maioria em 

bairros de baixa renda e nos interiores, praticando preços altos e pequenos prazos de 

pagamento (no máximo seis meses), e a cobrança é realizada diretamente com o cliente, ou 

seja, de porta em porta. Essas mercadorias são adquiridas, na maioria das vezes, no comércio 

formal. 

~ Crédito Fornecedor 

É uma modalidade praticada no comércio de bens de produção e consumo. Esta 

modalidade transcende a fronteira do crédito informal, haja vista, ser uma prática comum na 

cadeia de produção e distribuição em que o setor industrial concede crédito aos seus clientes 

(varejistas, atacadista e distribuidores) . Com isso, os prazos são estabelecidos entre as partes, 

podendo chegar até noventa dias, conforme praticado no Brasil. Esta modalidade de crédito é 

mais utilizada por microempreendedores formais e informais por dispor de pouco capital de 

giro. 

Uma peculiaridade nesta modalidade é que o pagamento do crédito é concedido 

também avaliando o seu cadastro moral e a existência e permanência de seu estabelecimento. 

O fornecedor passa a ser um importante parceiro para os comerciantes que atuam em bairros 

de baixa renda. 

b. Operações de créditos que têm origem particular. 

Nesta categoria estão os agentes informais que os indivíduos procuram para obter 

recursos para adquirir um bem, quitar um serviço ou um compromisso. Esta categoria é 

subdividida em: indivíduos procuram agentes do crédito informal para sanar uma dívida ou 

para a aquisição de um bem. 

~ Agiotas 

A agiotagem no Brasil é praticada por pessoas físicas que concedem crédito de forma 

ilegal, abrangendo todas as classes sociais. As pessoas recorrem a essa modalidade de 

concessão de crédito justamente pelas dificuldades em conseguí-lo nas instituições formalizas 
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quer pelos tramites burocráticos quer por possuírem alguma restrição de crédito (nome sujo), 

necessitando do crédito para pagar dívidas. 

~ Créditos de Empregadores 

o crédito de empregados é o chamado "vale", essa concessão de crédito continua a ser 

praticada em muitas empresas, o que significa divida ou empréstimo por adiantamento, este 

crédito é outorgado pelos empregadores formais e informais. 

Em algumas empresas grandes os empréstimos são valores elevados solicitados pelos 

empregados para aplicação pessoal, seja para reforma da casa ou pagamento de dividas, 

contudo, essa concessão de crédito depende da política presente na empresa, ou seja, esses 

"vales" irão depender da relação entre empregador e empregado. 

~ Empréstimos de amigos e parentes. 

É o crédito concedido por amigos e/ou parentes, ou seja, pessoas próximas. Esse crédito 

solicitado junto a essas pessoas não pode ser caracterizado como as demais modalidades de 

crédito por não apresentar nenhum vínculo formal , ou seja, está distante de qualquer tipo de 

entrave burocrático, contudo, pode-se deduzir que este mecanismo é utilizado por 

flexibilidade e praticidade, pois muitas vezes esses valores são pequenos e prazos curtos para 

quitação deste crédito. No Brasil, essa prática é comum e não é restrita as classes mais baixas, 

mas alcança todas as camadas sociais. 

Como empréstimo que envolve recursos financeiros, quase sempre é um processo 

complicado, sobretudo quando envolve esse tipo de relação, principalmente, quando por 

qualquer razão, ocorre o não pagamento, podendo até mesmo gerar mal-estar entre as partes. 

c. Operações de crédito que tem origem na organização de grupos da sociedade civil. 

Nesta categoria os créditos gerados pela poupança ou cooperativas informais de crédito. 

Esta categoria subdivide-se em: 
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~ Roscas 

Modalidade de concessão de crédito ligada, aos chamados "clubes de poupança", 

formados por grupos de indivíduos, por volta de dez ou quinze, que se juntam , criando seus 

próprios mecanismos de serviços e intervenção financeira. 

As roscas funcionam tradicionalmente da seguinte maneira: grupos de 10 ou quinze 

pessoas que podem ser de uma comunidade ou empregados de uma empresa dentre outros 

grupos sociais, onde se encontram periodicamente, semanalmente ou mensalmente, 

depositando um valor comum acordado e após determinado período. A cada encontro, um 

membro do grupo é beneficiado pelo valor formado em um dado período, a escolha desse 

membro é definida pelo grupo. Dessa forma, todos os membros são beneficiados retomando 

o ciclo. Esta modalidade permitiu uma forma simples e flexível de concessão de crédito. 

~ Ascas 

É um mecanismo diferente da ROSCA, que tem por objetivo poupar para obter crédito a 

baixo custo, através dos grupos que se unem com esse fim. As Ascas as pessoas forma 

grupos para poupar, obter créditos e também remunerar seu capital. Os grupos dessa 

modalidade são maiores, podendo chegar a dois mil. 

As ascas são constituídas dos fundos dos grupos, podendo ter valores proporcionais entre 

os participantes ou não. O crédito não é automático para todos os membros, tendo 

necessidade de constituir um comitê para avaliação do pedido de crédito. Sua administração 

cabe a um membro do grupo e sua dissolução pode chagar a menos de um ano. 

~ Coletor de Poupança 

É um indivíduo que guarda a poupança de outros mediante o pagamento de uma taxa de 

serviço. O motivo de serviço assim pode ter várias causas como, por exemplo, a insegurança 

na residência ou uso indevido da poupança por algum membro da família. Interessante 

observar que o pobre não só poupa, mas paga para poupar (Rocha e Mello, 2004 apud 

Ruttherford, 2000). 

Pode-se observar que as inúmeras operações de crédito informal, vão além de qualquer 

sistema burocrático, pelo simples fato desta operação ser prática popular, e já tradicional. 

Sendo necessária não somente para manter un1 negócio, mas também relacionado a 
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empréstimos pessoaiS, onde os bancos tradicionais exigem grande aparato de burocracia e 

normalmente juros altos o que dificulta principalmente a camadas mais pobres. 

2.5 MICROCRÉDITO E MICROFINAÇAS. 

2.5.1 Breve Contexto Brasileiro e o Microcrédito9 

A economia do país passou por uma forte crise inflacionária por mais de uma década, 

Além de sofrer reflexos de baixo crescimento a partir do ano de 1981. A economia apresentou 

taxas de inflação elevada entre os anos 1980 e 1994, além de um baixo crescimento do PIB, 

(ou seja, a produção do país diminuiu). Este período foi denominado de década perdidalo 

Criador do plano real, o Governo Itamar Franco conseguiu estabilizar a economia 

brasileira. Esse período foi , sem dúvida, um importante indutor para implementação das 

políticas publicas no país. O Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso 11 , (logo após 

o Governo do presidente Itamar) enfrentou diversas crises, o país passou por um processo de 

reestruturação da economia, herdadas do período inflacionário, como a pobreza e o 

desemprego. "Apesar da eliminação do imposto inflacionário, seu efeito não foi suficiente 

para deter o processo de empobrecimento da população, gerando o aumento do desemprego e 

a informalidade de pequenos negócios". (BARONE e ZOUAIN, 2007) 

o acesso ao crédito fez parte das políticas públicas no governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso objetivando o desenvolvimento local e sustentado. Este foi um importante 

meio para a abertura do crédito. "Os policy makers deste período entendiam que o crédito 

produtivo era a melhor forma de manutenção de postos de trabalho e geração de renda para a 

unidade familiar" . (BARONE e ZOUAIN, 2007) 

Em 2003 , com eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva l 2
, os policy makers 

deste novo governo permaneceram com a política econômica adotada no governo anterior, 

9 Este tópico foi embasado por Zouain. Deborah M oraes. Barone. Francisco M arcelo. Excertos sobre política pública de acesso ao crédito 
como ferramenta de combate à pobreza e inclusão social: o microcrédito na era FHC. Rev. Adm. públic/!. V. 4 1, n.2 Rio de Janeiro: 
M ar.lAbr. 2007 e Barone, Francisco M arcelo. Políticas Públicas de Acesso ao crédito como ferramenta de combate a pobreza e a inclusão 
social: O microcrédito no Bras il.2008 170 págs. Tese de Doutorado. 

10 A década de 80 foi denominada de década perdida, pois está época é sinônimo das crises na economia, problemas de solvencia, baixo PIB, 
no Braisl houve queda. Nesta época também houve uma estagnação econômica na America Latina, o que acasionou sérios refl exos, como: 
uma forte retração na produção industrial e um menor crescimento na econômia como um todo. Essa década para o Bras il , foi um refl exo do 
milagre econômico, ciclo vivido nos anos 70. 

11 Governo do Pres idente Fernando Henrique Cardoso ( 1995-2002). 

12 Governo do Pres idente Luis Inácio Lula da Silva (2003-20 I O). 
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contudo, a política do novo governo atingiu as camadas mais baixas que passaram a ter acesso 

ao crédito, esta iniciativa teve a denominação de " bancarização" 13. "O resultado desta nova 

visão fora destinados 2% do compulsório sobre os depósitos à vista para o microcrédito e a 

criação pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal de contas simplificadas,, 14. 

(BARONE e ZOUAIN, 2007). Através da Lei 10.735, 11 de setembro de 2003 que diz: 

Esta lei foi responsáve l por estabelecer forte regulamentação sobre os valores de 
crédito a serem concedidos e os prazos de parcelamento do crédito, além de fixar de 
juros e regulamentar a profissão de técnico de crédito. [ .. . ] Contudo, a 
regulamentação inadequada, além do baixo Know how dos bancos convencionais na 
concessão de microcrédito produtivo e orientado, reduziu significativamente o efeito 
desse crédito no mercado (BARONE, 2008, p.62) 

o trecho descrito acima faz parte da evolução da legislação pertinente ao setor que segue no 

ano de 2005, descrita também abaixo, segundo Monzoni (2008, p. 32): 

o programa Nacional de microcrédito produtivo orientado (PNMPO), iniciativa do 

governo federal e instituído pela Lei n011.11 O, de 25 de abril de 2005, define microcrédito 

produtivo: 

o microcrédito produtivo orientado é o crédito concedido para o atendimento das 

necessidades financeiras das pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades 

produtivas de pequeno porte, utilizando metodologia baseada no relacionamento direto com 

os empreendedores no local onde é executada a atividade econômica devendo ser 

considerado, ainda, que: 

• O atendimento ao empreendedor deve ser feito por pessoas treinadas para efetuar o 

levantamento socioeconômico e prestar orientação educativa sobre o planejamento de negócio 

para a definição das necessidades de crédito e de gestão voltadas para o desenvolvimento do 

empreendimento; 

• O contato com o empreendedor deve ser mantido durante o período do contrato de crédito 

visando o seu melhor aproveitamento e aplicação, bem como ao crescimento e a 

sustentabilidade econômica; 

13 Segundo Barone (2008, p.62) A bancari zação (massificação de contas simplificadas) foi um dos três pilares das medidas tomadas no ano 
de 2003 . Com objetivo de ampliar a oferta de serviços financeiros às populações de baixa. 

14 Lei 10.735, II de setembro de 2003, estimula a bancarização para a população de baixa renda. Contudo esta lei é para o crédito popular 
R$ até R$ 1.000,00, com taxas de juros de 2%, sendo o crédito destinado a qualquer uso. Não se trata do microcrédito produtivo. 
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• O valor e as condições do crédito devem ser definidos após a avaliação da atividade e a 

capacidade de endividamento do tomador final de recursos em estreita interlocução com este. 

Contudo, podemos perceber que as duas leis, foram importantes para a estabilização do 

microcrédito produtivo e orientado, embora que esta regulação no setor ainda não seja 

suficiente para estabilidade do setor e a oferta de microcrédito produtivo e orientado. 

A palavra microcrédito produtivo, terá embasamento pela definição do PNMPO, com as 

seguintes características: crédito predominante de baixo valor oferecido por instituições 

financeiras ou não (dentre as quais se incluem as sociedades de credito ao micro empreendedor 

(SCMs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Governos 

Estaduais e Locais, Bancos Privados ou uma combinação entre estes); em apoio à 

micro empreendedores formais ou informais para fomento da atividade produtiva, como o 

capital de giro e investimento de maneira orientada por um agente de crédito e/ou assistida ou 

programas de capacitação; freqüentemente sem garantia real, ou seja, com o aval solidário. 

2.5.2 Conceitos de Microfinanças e Microcrédito 

Em qualquer sistema financeiro , as microfinanças são instrumentos de intermediação. 

Seu caráter diferencia-se na economia capitalista por permitir a democratização das relações 

econômicas, através de uma análise de risco mais simples, oferecendo assim, maior acesso ao 

crédito, o que a difere de outras operações de crédito que centralizam e concentram o capital. 

Para entender o conceito de microfinanças é necessário reconsiderar e ampliar o 

conceito tradicional de finanças . A visão tradicional de finanças não considera os atores, as 

intermediações e os objetivos, mas somente a forma de utilização do dinheiro. As 

microfinanças surgem como uma alternativa aos excluídos para o acesso ao crédito do sistema 

financeiro tradicional. 

O microcrédito, de maneira geral , é definido como uma concessão de crédito com 

finalidade produtiva para microempresários de baixa renda. Seu objetivo está em direcionar 

atendimento a uma parcela da população que não dispõe de patrimônio ou rendimento 

suficiente para que possa ser utilizado como garantia real em uma operação de empréstimo, 

estando, portanto, excluída do acesso aos serviços oferecidos pelas instituições que compõe o 

sistema financeiro tradicional. 
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As microfinanças expandem-se no mundo inteiro desde os anos 70, incorporando uma 

gama de operações financeiras, dentre elas, poupança, seguros, penhores, hipotecas e 

financiamentos em longo prazo, com o objetivo de atender as populações de baixa renda, 

excluídas do sistema bancário tradicional. Estas experiências demonstram a viabilidade de 

ofertar serviços bancários aos empreendimentos desse segmento da população, o que destacou 

e chamou atenção dos gestores de políticas públicas. 

Neste contexto, as micro finanças podem ser entendidas e percebidas como um impulso 

as formas econômicas alternativas ao capitalismo ou como uma prova da eficiência e eficácia 

do mercado, bem como também da iniciativa privada. O conceito de microfinanças limita-se 

ao sistema de pequenos créditos com base nos limites de renda e possibilidades da população 

excluída do sistema financeira tradicional. Surgem conceitos, como o de finanças solidárias 

que ampliam a concepção de microfinanças direcionada para economia popular. 

O microcrédito é um modelo de política pública de desenvolvimento que surge como 

um fator gerador de emprego e renda para as pessoas menos favorecidas , e uma alternativa 

para combater a pobreza e ao mesmo tempo financiar seus pequenos empreendimentos, além 

de democratizar o acesso ao crédito, o qual grande parte da população brasileira esta excluída. 

Contudo, disponibilizar crédito voltado à baixa renda é transformar riqueza para eles próprios 

e para o país (VASCONCELOS, 2005; BARONE et. aI. 2002). 

O Microcrédito apóia várias atividades econômicas que vão desde atividades do setor 

primário até pequenos empreendimentos do setor terciário. Por facilitar o desenvolvimento de 

várias atividades, o microcrédito atua na ligação entre o pequeno empreendedor e os recursos 

que o mesmo necessita, contribuindo para o aumento do rendimento e a criação de emprego e 

a melhoria na vida das pessoas. O microcrédito, portanto, distancia-se das burocracias do 

sistema tradicional de crédito, sua seleção e o monitoramento são desenvolvidas por um 

agente de crédito, por meio de visitas continuas ao local de trabalho do cliente e do contato 

social. Este agente de crédito acompanha todo o processo que vai desde a liberação até o 

recebimento. 

Quando nos referimos ao tema microcrédito logo associa-se à experiência de Yunus, 

em Bangladesh na década de 1970. O Microcrédito é um assunto relativamente novo no Brasil 

e no mundo. Segundo Alves e Soares (2006, p.64), no Brasil, as primeiras iniciativas foram 

em 1973. Sua maior expansão ocorreu em fevereiro de 1997, em Washington (USA), na 

primeira conferencia mundial de microcrédito, quando Muhammad Yunus lançou o desafio de 
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fazer o microcrédito chegar a 100 milhões de famílias no ano de 2005. A partir desse 

momento, inúmeras organizações governamentais e não governamentais em todo planeta 

mobilizaram-se. Legislações específicas foram modificadas ou criadas para atender uma 

camada carente da população sem garantias reais para concessão de crédito nas instituições 

financeiras tradicionais. 

Na concepção Yunus (2006, p.43) "os programas de microcrédito insuflaram a energia 

da economia de mercado em aldeias e nas populações mais deserdadas do planeta. Ao abordar 

a luta contra a pobreza através de uma ótica de mercado, permitiu-se a milhões de indivíduos 

sair dela com dignidade". O microcrédito vem sendo considerado uma ferramenta para a 

geração de renda. Embora os impactos na redução da pobreza sejam difíceis de mensurar as 

ações de micro crédito tem demonstrado que esses impactos podem ser e considerados 

positivos. 

É importante definir as diferenças entre os conceitos de microcrédito e microfinanças. 

Entende-se por microfinanças um conjunto de serviços financeiros (poupança, crédito e 

seguros) prestados por instituições financeiras (ou não), para indivíduos de baixa renda e 

micro e pequenas empresas (formais e informais) excluídas (ou com acesso restrito) do 

sistema financeiro tradicional. Nicheter, (2002). Barone (2008) Apud (ALVES e SOARES. 

2006; BNDES, 2002). 

No segmento das Microfinanças, o microcrédito pode ser definido como todos os 

serviços financeiros destinados a microempreendedores, exceto o crédito para consumo [ ... ] 

direcionando-se para a concessão de crédito de pequena monta, diferenciando-se dos demais 

tipos de empréstimos, pois tem uma metodologia de empréstimo que se distingue das 

operações de crédito tradicionais. O microcrédito produtivo orientado é o microcrédito 

produtivo popular. O microcrédito produtivo orientado é o relacionamento entre às 

instituições de microcrédito e o empreendedor, por meio da figura do agente de crédito, cuja é 

a sua característica principal. Parente (2006, p.34) reitera que "Podemos conceituar 

microfinanças como um segmento do sistema financeiro, voltado para a prestação de uma 

gama variada de serviços financeiros adequados e sustentáveis para a camada da população de 

baixa renda, buscando atender as necessidades de pessoas excluídas desse sistema" Podemos 

entender que neste contexto o microcrédito é apenas um dos serviços financeiros disponíveis 

nas instituições de microfinanças. 



Figura na 3 - Diferenças entre os conceitos. 
Fonte: Alves e Soares, 2006, pág.49. 

t.l 1 ': I -:.(r~.ht·:· rr~..Juh . . :.~ 
'~ n ~"lt '1,k· ~ A I '~ II;,,::(I'o!.ht·:· 
""r ~ "U': r .:.~ "li ' r~ ~ II . I ~ ·; .. I·;·r ~:; 

t, lI.:r.: . .:r~.ht ·:. t.:. \k. :; ·:- :; :: ~r-. lç.:.:; 

ft"~II': ~lr ·:·::; 1· 3r:o. 
I · H.:r.:.~ I · ll , r"!"!n.J"! \ I ·: ... "! ::: 

t,h·:r .:.fIlH"' Ir.::\:;: t.;·d·:·::;-:· :; 
::;"!( . H; .:.:: ÚIl:o.l r:"! lr·:' :: I·;V" 
1 ":' f'u l ~<.::"!::, I "! I.",, ·:.; r "! 11· 1:\ 

Indu::1 "! Ún:\fI': l lf 'l"! ' .t-:· "., 

43 

o termo microcrédito vem assumindo esta denominação na esfera do governo federal 

desde junho de 2003 , como empréstimo de pequeno valor. Em contra partida, Parente (2002 

p.14- 16) discorda do posicionamento do governo destacando que o conceito de microcrédito 

não se esgota na noção de valor, pois "aquele, carrega um conjunto de atributos relativos à 

forma como o crédito é concedido e restituído, à finalidade do empréstimo e ao público apto a 

figurar como tomador". 

De uma forma geral, a atividade do microcrédito é uma prestação de serviço mais 

direcionada aos proprietários de pequenos empreendimentos informais ou microempresas, 

através de pequenos créditos renováveis e crescentes, para serem utilizados na expansão de 

empresas, como viabilizar o capital de giro através de uma metodologia específica, que se 

baseia na concessão assistida do crédito, por ser uma modalidade financeira voltada para o 

setor formal e informal de direcionado as populações carentes. As pessoas beneficiadas 

geralmente não têm acesso às facilidades de financiamento dos sistemas financeiro 

governamental ou privado. São empreendedores, em sua maioria, de famílias de baixa renda, 

que encontram no pequeno empreendimento uma alternativa para as necessidades de 

sobrevivência. 

Podemos concluir que microcrédito é a concessão de créditos de baixo valor a 

pequenos empreendedores formais e informais, microempresas de pequeno porte e pessoas 
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que não têm acesso ao sistema bancário tradicional. (BARONE, 2002; ALVES e SOARES, 

2003). 

Por outro lado, Parente (2002) afirma e ressalta que microcrédito não significa doação, 

filantropia e nem transferência de renda. Pelo contrário, o conceito opõe-se a idéia de 

assistencialismo, tratamento paternalista ou a uma operação a fundo perdido, na medida em 

que se trata de uma nova relação de confiança, mais duradora, adequada e viável entre o 

tomador e a organização financeira seja ela governamental, privada ou da sociedade civil. 

Importante salientar que o crédito tradicional está ligado diretamente às normas e 

procedimentos para sua obtenção, enquanto que o microcrédito esta abalizado no agente de 

crédito e na avaliação do cliente. Yunos (2006) ressalta que o microcrédito consiste na 

concessão de empréstimos de pequeno valor aos mais pobres, sem exigências de garantias 

reaiS. 

Para Fachini (Apud ROBSON, 2001), existem cinco modelos de organizações que 

desenvolvem programas de microcrédito. O primeiro deles são organizações não 

governamentais (ONOs) proibidas de arrecadar poupança pública. O segundo são as 

instituições de microcrédito que podem arrecadar poupança, mas não tem incentivo para 

tanto, uma vez que as doações e fundos de governo complementam o passivo do banco. O 

terceiro tipo, oposto ao segundo, representa as instituições que captam poupança, mas ao 

invés de realizarem empréstimos com esse valor, realizam depósitos em outras organizações 

financeiras . O quarto tipo é caracterizado pelas organizações que realizam empréstimos, 

captam poupança e falham em adotar um sistema eficiente de gerenciamento, geralmente 

devido ao subsidio. A quinta organização é aquela auto gerida e sustentada com fundos 

provenientes da arrecadação de poupança e outras ferramentas financeiras (Robison, 2001). 

No Brasil, pouco se fala de micro finanças porque a maioria das instituições é mais 

direcionada a oferta de crédito, mas não são capazes de captar poupança. Isso acontece 

também porque o Banco Central do Brasil (BACEN) não autoriza esse tipo de transação, 

destinado o direito de captação de poupança, apenas para os bancos comerciais. Nesse 

sentido, somente há pouco tempo é que as cooperativas de crédito vêm conquistando espaço, 

inclusive hoje, algumas delas já operam também nesse ramo (ALVES e SOARES, 2003). 
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Apesar dessa definição, é comum utilizar-se no Brasil o termo "entidade de 

microfinanças" ou "instituição de microfinanças" (IMFs) com referência as instituições de 

microcrédito. 

2.5.3 História do Microcrédito 

Muitas foram às experiências com características de micro crédito em todo o mundo, 

uma destacando-se mais do que as outras, devido aos meios adotados e o alcance dos seus 

objetivos. 

Segundo Monzoni, (2008, p.35) "a primeira iniciativa de microfinanças de que se tem 

noticia ocorreu no sul da Alemanha em 1846" . Devido ao rigoroso inverno, muitos 

fazendeiros tiveram que pedir empréstimos a agiotas para impulsionar seus empreendimentos. 

O pastor local Raiffeinsen, ao ver os impactos sociais e econômicos passou a ceder aos 

fazendeiros farinha de trigo para a fabricação e comercialização dos pães, gerando assim, 

capital de giro para os fazendeiros . Este empreendimento foi denominado Associação do Pão. 

Essa associação cresceu e transformou-se em uma cooperativa de crédito para o segmento 

mais carente da população. 

Outra experiência ocorreu em 1900, através de um jornalista da Assembléia 

Legislativa do Quebec e mais 12 amigos que reuniram recursos com um montante inicial de 

US$26,00 dólares canadenses para emprestar aos menos favorecidos, pobres. Esta iniciativa 

denominou-se de Caisses Populares, atualmente conta com 5 milhões de associados divididos 

em 1.329 agências. Monzoni, (2008). 

Nos Estados Unidos, em 1953,Walter Krump, o presidente de uma metalúrgica em 

Chicago criou uma cooperativa de crédito dentro da fábrica em que cada operário partir.ipante 

depositava a quantia mensal de US$l ,OO para atender os associados que necessitassem de 

crédito. Posteriormente, este modelo ficou conhecido como "Fundo de Ajuda". Esse modelo 

cresceu, foi replicado, consolidado e transformado em uma liga de crédito. Existindo 

atualmente, a Federação das Ligas de Crédito que opera nacional e internacionalmente. 

Monzoni, (2008). 

Segundo Goldmark (2000), nos anos de 1846 e 1976, várias outras manifestações 

voltadas à concessão de crédito devem ter ocorrido ao redor do planeta com características de 
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microcrédito. No entanto, segundo Barone (et aI. 2002, p.13) "a experiência do microcrédito 

mais conhecida internacionalmente foi desenvolvida em Bangladesh, um dos países mais 

pobres do mundo". Esta experiência difundiu-se no mundo em 1976 pelo professor de 

economia Muhamad Yunnus, e serviu de marco para popularização do microcrédito. 

No ano de 1974, Bangladesh encontrava-se destruída por catástrofes naturais e pela 

fome. Em meio a essa problemática, o professor Yunus resolveu pesquisar as atividades de 

subsistência dos moradores, principalmente as mulheres e constatou que havia ca~os de 

miserabilidade entre a população. Nesta pesquisa observou também, que os pequenos 

empreendedores das aldeias próximas à universidade que lecionavan1 eram "reféns" dos 

agiotas para os quais pagavam juros exorbitantes, mas apesar da situação conseguiam pagar 

corretamente. Com isso, ele começou emprestando US$ 42,00 a um grupo de 27 pessoas. Este 

trabalho resultou na fundação do Grameen Bank em 1978 ou Banco da Aldeia, o qual concede 

crédito a cerca de milhões de pessoas de baixa renda em Bangladesh. 

Com esta iniciativa, Yunus conseguiu provar que os pobres são merecedores de 

crédito, pois pagam seus pequenos empréstimos destinados à sua atividade produtiva. Ele 

conseguiu financiamentos e doações junto aos bancos privados e internacionais. (Barone, p. 

18). 

o exemplo do Grameen Banck foi um sucesso e teve repercussão pelo mundo 

originando diversas instituições e programas com o mesmo modelo em diversos países, como, 

por exemplo, o Banco Sol na Bolívia. Apesar das críticas sobre a sua sustentabilidade 

financeira, "atualmente o Grameen já socorreu 12 milhões de indivíduos, ou seja, um décimo 

da população de Bangladesh. Estudos independentes destacaram que no espaço de dez anos o 

Grameen conseguiu tirar da pobreza um terço dos indivíduos a quem emprestou dinheiro e 

elevar outro terço acima do limite da pobreza" Yunus (2006, p.40). 

2.5.4 Experiências do Microcrédito no Brasil 

Na década de 70 surgiram as primeiras iniciativas de crédito no Brasil. Em 1973 foi 

criada no Brasil a União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações (UNO). Essa foi 

uma das organizações de microcrédito pioneiras na América Latina, mas que não sobreviveu 

até os dias atuais. A UNO surgiu da inexistência de mecanismos adequados à concessão de 

crédito e a assistência técnica na região metropolitana do Recife. 
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Na década de 90 que o setor de microfinanças cresce, renovando e intensificando 

formas econômicas alternativas. Essas relações de cooperação e solidariedade começaram a 

fazer parte de cenário social. As várias atividades desenvolvidas nessa área, tais como redes 

econômicas, associações de produtores e cooperativas permitiram gerar uma economia 

popular bastante diversificada, sejam elas iniciativas pessoais, familiares, associativas e 

comunitárias. No Brasil percebe-se um aumento significativo nesse período das experiências 

das microfinanças. Até 1994, as operações de microfinanças eram praticamente inexistentes. 

O que ocorreu de forma totalmente diferente no continente asiático e outras nações da 

América Latina, em que a adesão ao modelo de crédito popular foi lenta. O modelo do Banco 

Grameen foi responsável pela disseminação das microfinanças pelo mundo. (PARENTE, 

2002, p.96). No Brasil , o microcrédito apresentou uma expansão mais significativa nos anos 

90, tendo sido registrado em 2000, cerca de 100 instituições que operavam com microfmanças 

(Alves, 2001). 

Conforme se pode observar, no Brasil existem expenenClas bastante 
diversificadas de crédito popular, que se desenvolveram de forma muito rápida, 
principalmente na década de 90, muito embora tenham suas raízes na década de 70. 
Incluem-se ai desde a iniciativa por associações de moradores de um bairro, como é 
o caso do Banco Palmas (Foltaleza, CE), até as experiências de grandes municípios 
como é o caso de São Paulo Confia (São Paulo, SP), passando pelas cooperativas 
rurais, como o Sistema Cresol; pelas redes formadas por ONGS, como a rede 
CEAPE ou do Banco da Mulher; por ONGS locais, como o VIVACRED (Rio de 
Janeiro, RJ), o programa ACREDITA em São Paulo; por ONGS com a participação 
do poder público, como Porto do Sol (Porto Alegre, RS), Banco do Povo de Santo 
André (Santo André, SP); além de programas de governo, como é o caso do 
programa Ver-o-Sol (Belém, PA), do Banco do Povo do Recife (Recife, PE), os 
programas dos governos do estado do Mato grosso do Sul e do Estado de São Paulo, 
por exemplo. (POCHMANN , 2002, pág. 177). 

Pochmann (2002) reforça, mesmo tendo verificado a existência dessa grande 

diversidade de modelos institucionais na experiência de microcrédito em nosso país, que é 

fácil identificar a cristalização de pelo menos duas perspectivas distintas que disputam os 

rumos dos programas brasileiros, agindo nos espaços que encaminham, de forma organizada, 

as propostas de construção da sua institucional idade. 

De acordo com Righetti (2008, p.43, apud NICHTER; GOLMARK FlORE; RIBEIRO; 

CARVALHO) "Uma análise histórica do microcrédito no Brasil mostra ocorrência de quatro 

fases de evolução institucional: 
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• Criação de instituições afiliada as redes internacionais. O esforço inicial foi feito por lideres 

de sociedade civil com a assistência técnica ou subsídio de redes internacionais de auxilio. 

Destaca-se o projeto UNO, o Banco da Mulher e a Rede CEAPE; 

• Montagem de programas de microcrédito, por líderes locais, caracterizados pela 

preocupação em atingir o estrato mais pobre da população. Um exemplo, dessa fase é o 

projeto Porto- Sol; 

• A etapa seguinte se constituiu de iniciativas governamentais de micro crédito como, por 

exemplos, os projetos São Paulo Confia e o Banco Paulista, implementados, respectivamente 

pela prefeitura e pelo governo do estado de São Paulo; 

• A etapa mais recente da evolução institucional do microcrédito no Brasil é a participação de 

instituições financeiras tradicionais. Nesse segmento de mercado "Destacam-se iniciativas de 

organizações públicas (Banco do Brasil, Banco do Nordeste) e privados (Bancos comerciais e 

Sociedades de Crédito)". 

2.5.5 Projetos de Microcrédito na Cidade de Belém 

a) FUNDO VER-O-SOL 

Inicialmente, conhecido como Banco do Povo, esse programa teve seu inicio no ano de 

1998, durante a gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, e tendo o Banco do Brasil como 

agente financiador. O fundo Ver-o-Sol é uma instituição de microcrédito que pertence à 

administração direta da Prefeitura de Belém e está ligado a Secretaria Municipal de Economia 

(SECON). 

A intenção do programa Ver-o-Sol é gerar emprego e renda, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e a democratização do crédito para pequenas e médias empresas 

com percentual de juros baixos. Dessa forma, contribuindo para a redução da informalidade e 

do desemprego na Cidade de Belém. 

Além de viabilizar empreendimentos próprios, o projeto contribui com a organização dos 

empreendimentos, com a aplicação e fortalecimento de antigos negócios e com a qualificação 

dos gestores para terem sucesso no mercado de trabalho. 

- - - --- - - -
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As linhas de crédito do Fundo Ver-o-Sol atendem profissionais de vários segmentos. 

Essas pessoas são pequenos e microempreendedores de comércio, da indústria ou da prestação 

de serviços, do mercado formal e informal. Entre os contemplados com oportunidades de 

negócios destacam-se: feirantes, usuários do bolsa família, ambulantes, artesãos, taxistas, 

egressos do sistema penal e outros que seguem em busca do próprio negócio com a ajuda de 

avalistas. 

A liberação do crédito é realizada após alguns procedimentos que incluem desde palestras 

explicativas sobre o projeto ao provável candidato a empréstimo, até a consulta de sua 

situação atual no SPC e SERASA, bem como, a visita de uma agente de crédito ao local do 

possível empreendimento. Em seguida, o agente fará um laudo técnico e depois apresentará ao 

comitê de crédito. 

É necessário que o candidato ao financiamento seja residente em Belém há pelo menos 

cinco anos e apresente um fiador solidário que testemunhe sobre sua idoneidade e que tenha 

renda mensal comprovada. O crédito será cedido diretamente ao tomador por intermédio do 

Banco do Brasil, ou por pagamento ao fornecedor ou prestador de serviços, quando se tratar 

de investimento fixo. 

O Fundo Ver-o-sol é um grande programa de gestão municipal de Belém, e inova ao 

conceder financiamentos a empreendedores e pessoas em situação de risco social, tais como 

ex-presidiários, mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica; a uma taxa de 

0,5% a.m. Funciona de forma articulada com os programas e projetos estratégicos da 

Secretaria Municipal de Economia que visam a geração de emprego e renda do município, 

lutando assim, contra a exclusão, a pobreza e o desemprego na capital do Pará. 

Contudo, umas das limitações do Fundo Ver-o-Sol é o fato de ser uma instituição 

governamental, algo não muito compatível com o formato tradicional de organizações de 

microcrédito. Isso toma pouco flexível seu funcionamento, uma vez que qualquer operação 

financeira tem que se submeter à rotina da burocrática. 

b) CREDPARÁ 

O CREDP ARÁ é um programa destinado à atender o micro e pequeno empreendedor com 

a análise de viabilidade econômica. Foi criado no dia 1 de fevereiro de 2008, por meio do 



50 

decreto N°784 - GE, publicado no diário oficial N° 31.101 , de 06 de fevereiro de 2008. Seu 

objetivo é fornecer crédito acessível adequado ao empreendimento, de pessoas físicas e 

jurídicas. Além de ter também como objetivo, ser uma referencia na excelência de prestação 

de serviços e visando a inclusão social. 

o programa fomenta parceria com ONGs legalizadas; a cultura da solidariedade; fóruns 

de empreendedores populares; a construção de redes de produção e consumo ético e 

consciente, e aglomerados econômicos. Sua metodologia é baseada no crédito assistido, 

orientado e produtivo; na organização, através de assessoramento técnico e formação , que diz 

respeito a gestão de negócios. 

O CREDPARÁ possui vários parceiros presentes em 30 municípios. Abrangendo vários 

setores de atividades como serviço (sapatarias, oficinas, costureiras entre outros) e produção. 

O crédito deve ser destinado às atividades empreendedoras não sendo concedido para o 

pagamento de dívidas nem a atividades delituosas, como, por exemplo, pirataria, contrabando, 

trabalho infantil, tráfico de drogas ou qualquer iniciativa que cause danos ao meio ambiente. 

As taxas de empréstimos são de 0,5% a.m para empreendedores iniciantes e (com menos de 6 

meses de atividade) e integrantes de programas sociais, e 0,1% ao mês para empreendedores 

com atividades a mais de 6 meses. 

O programa Estadual de Microcrédito Solidário CREDP ARÁ é exemplo de estímulo, 

credibilidade e de incentivo aos micro e pequenos empreendedores, atuando dignamente e 

contribuindo para a inclusão de pessoas e melhoria na qualidade de vida das pessoas na cidade 

de Belém 

c) PROGRAMA AMAZÔNIA FLORESCER - BASA. 

O programa será abordado detalhadamente no capítulo 4 que se referente ao estudo de 

caso proposto nesta dissertação. 
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PARÁ E REGIÃO 

o Estado do Pará1s esta localizado na região norte do Brasil, o qual abrange urna área 

de 1.247.689,515 km2
, e tem como capital à cidade de Belém. O estado apresenta 143 

municípios e uma população estimada (no ano de 2009) de 7.431.020 habitantes l6
, densidade 

populacional de 5 ,66
17 habitantes km2

, produto interno bruto R$ 44.376 bilhões em 2009. 

A região metropolitana da cidade engloba os seguintes municípios Ananindeua, 

Belém, Benevides, Marituba e Santa Bábara. 

A incidência de pobreza no Estado do Pará corresponde a 43 , 14% 18, e no município de 

Belém 40,60%1 9. A partir desses dados é possível perceber os números latentes de pobreza na 

região norte, especificamente na Cidade de Belém. Os programas de microcrédito são meios, 

e é viável, para o combate à redução da pobreza e ao mesmo tempo a inclusão social no 

Estado. 

Em 2004 as micro e pequenas empresas existentes no estado do Pará20 eram 38.082 

estabelecimentos de comércio, sendo que 11.520 no setor de serviços e 8 .768 na indústria. Os 

segmentos com maior número de empresas foram : o varejo de vestuário (11 ,2 % ); o varejo de 

materiais de construção (9, 1%) e os mini-mercados e mercearias (8 ,9%). Quanto aos 

empreendimentos informais compreendem em 361.989 no estado, e na região metropolitana 

de Belém no ano de 2003
2 1 correspondem a 183.738 empreendimentos informais (Sebrae, 

2007). 

15 IBGE _ http://www.ibge.gov.br/estadosatlpertil.php?sigla=pa 

16 Entre seus cerca de 7, I milhões de habitantes estão: indígenas, negros, brancos, ribeirinhos e as iáticos. Espalhados pelo campo (34%) e 
cidades (66%). Ver: http://www.pa.gov. br/O_Paralgente.asp 

17 Site do Governo do Estado do Pará. http://www. pa.gov. br/O_Paralopara.asp 

18 Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003. NOTA: A estimati va do consumo para a 
geração destes indicadores foi obtida utili zando o método da estimati va de pequenas áreas dos autores Elbers, Lanjouw e Lanjouw (2002). 
Ver: http://www.ibge.gov.br/estadosatltemas.php?sigla=pa&tema=mapapobreza2003 

19 Fonte: IBG E, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares POF 2002/2003 . 
NOTA: A estimativa do consumo para a geração destes indicadores foi obtida utilizando o método da estimativa de pequenas áreas dos 
autores Elbers, Lanjouw e Lanjouw (2002). Ver http://www.ibge.gov.br/c idadesatllink.php?uF pa 
20 Onde estão as micro e pequenas empresas no Bras il (Sebrae, 2006) 

21 Anuário do Trabalho da Micro e Pequena Empresa. (Sebrae, 2007,p.43) 
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4 ESTUDO DE CASO: PROGRAMA AMAZÔNIA FLORESCER 

Umas das instituições que atuam no segmento de micro finanças no Estado do Pará é o 

Programa Amazônia Florescer (operacionalizado pela Amazoncred - OSCIP) patrocinado 

pelo Banco da Amazônia - BASA, desde 26/08/2007. O projeto abrange empreendedores da 

Amazônia Legal22
, e é destinado à microempreendedores informais que buscam desenvolver 

seus negócios em sua comunidade. 

O Banco da Amazônia23 é uma instituição financeira federal de fomento que promove o 

desenvolvimento da região amazônica, tendo grande importância para os créditos de longo 

prazo, o que corresponde a 60% deste tipo de crédito na região. Com sua atuação, esta 

instituição financeira articula-se em diversos órgãos que são vinculados ao Governo Federal, 

Estadual e Municipal, através de parcerias com diversas entidades como: SEBRAE, 

organizações não governamentais, ligadas ao fomento sustentável e outras nos diversos 

segmentos do empresariado e de pequenos produtores rurais. 

240 projeto tem pontos de atendimento que cobrem toda a Amazônia legal (59% do 

território nacional) e nas cidades de São Paulo e Brasília. Além disso, opera com 

exclusividade o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e ainda atende com 

outras fontes como: Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), BNDES, Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (F AT), Fundo da Marinha Mercante, Orçamento Geral da União e 

recursos próprios. 

O programa Amazônia Florescer foi concebido com o objetivo de possibilitar acesso aos 

pequenos empreendedores da Amazônia, tendo uma metodologia creditícia específica a qual 

instituiu o micro crédito produtivo e orientado, para a concessão de crédito, bem como, o 

acompanhamento deste crédito aos pequenos empreendedores. 

O acesso adequado a esses financiamentos amplia as chances de redução da pobreza, 

além de dignidade moral e independência, pois liberta os pobres de tomarem créditos junto a 

aqueles que já os exploram, sejam agiotas, parentes, vizinhos, fornecedores ou outros. 

O projeto apresenta vantagem para os empreendedores, como o crédito rápido para a 

aplicação do capital de giro, investimento fixo ou misto, que é liberado em no máximo 10 dias 

22 A Amazônia Legal é a área geográfi ca composta dos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Rora ima, Tocantins, 
além de parte dos estados de Mato Grosso e Maranhão e ocupa mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. 

23 Informações com base no s ite http://www.basa.com.br/ 
241dem 32 
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após a solicitação e entrevista com o agente de negócios. Não há burocracia como exigência 

de comprovação de renda, cheques, casas terrenos ou veículos como forma de garantia, 

diferente do que acontece no sistema tradicional. A visita do agente para solicitação de credito 

é realizada no empreendimento ou na residência do pequeno empreendedor, sendo abordado 

com mais detalhes no decorrer deste tópico. 

o crédito pode ser obtido quantas vezes forem necessárias, de modo que o 

empreendimento possa ser mantido. Poder-se-á dar início a concessão de crédito com 

pequenos valores e à medida que as necessidades forem surgindo pode-se solicitar aumentos 

sucessivamente a partir do segundo crédito de acordo com o crescimento do seu negócio. Este 

crédito, uma vez concedido, tem um agente de negócios que acompanha todo o processo, o 

que é denominado de crédito orientado e acompanhado. 

o banco exige a formação de um grupo solidário, o qual denomina como uma reunião 

voluntária de quatro a oito e empreendedores que se conhecem bem, confiam e cooperam 

entre si, avalistas uns dos outros, que se juntam como o objetivo de obter um crédito em 

grupo, além e crescerem juntos. Os créditos individuais atualmente existem em volume 

inexpressivo e não serão considerados neste trabalho. 

As atividades que são financiadas pelo banco, são direcionadas para 

microempreendedores, como: mercearias, mercadinhos, feirantes , lanchonetes, armarinhos, 

venda de açaí, comidas típicas, venda de cosméticos, confecções, costureiras, oficinas, 

borracheiros, manicure, cabeleireiro, artesanato, doces e salgados, movelaria, entre outros 

segmentos. 

Sem dúvida, é importante reconhecer que as evidências provenientes de milhões de 

clientes de Microfinanças em todo o mundo demonstram que o acesso aos financiamentos 

permite aos mais pobres aumentar a renda familiar, reduzindo, a sua vulnerabilidade frente às 

crises do cotidiano e de um país cada dia com mais desigualdades sociais. Abaixo seguem as 

peculiaridades do projeto, segundo as informações do programa. 

Missão 

Proporcionar aos empreendedores populares da Amazônia Legal , o acesso as serviços 

microfinanceiros, com tecnologia diferenciada possibilitando-lhes a geração de trabalho e 

renda e o desenvolvimento sustentável com inclusão e equidade social. 

------------------------------------------------------ --- --
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Visão 

Em 2012, todos os estados da Amazônia Legal sejam atendidos com serVIços 

microfinanceiros diferenciados como forma de combate e redução da pobreza, respeitando o 

Meio Ambiente. 

Valores 

-Compromisso com a população excluída; 

-Compromisso com as comunidades tradicionais da Amazônia; 

-Compromisso com a equidade de gênero, de raça e de etnia; 

-Respeito ao Meio Ambiente; 

-Transparência; 

-Promoção da Cidadania; 

-Confiança; 

-Neutralidade Político-partidária; 

- Solidariedade e cooperação; 

-Proatividade e Comprometimento; 

- Sinergia com os Parceiros; 

-Ética' , 

-Empreendedorismo Consciente. 

Objetivo Geral 

Proporcionar o acesso ao crédito aos empreendedores populares da Amazônia 

Legal, através do Microcrédito Produtivo Orientado, com metodologia financeira 

diferenciada, possibilitando-lhes a geração de trabalho e renda e o seu desenvolvimento com 

equidade social e sustentabilidade econômica. 

O projeto tem um modelo de gestão própria. A Equipe Gestora é responsável pelos 

planejamentos estratégico, operacional e financeiro, apoio à implantação e monitoramento em 

permanente interação com as áreas afins do Banco e com os parceiros do Programa 

AMAZONIA FLORESCER. Ainda responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, 

metodologias e processos, buscando a gestão da sustentabilidade do Programa, inclusive a 

execução de projetos-piloto e expansão. 

Uma equipe localizada na matriz do Banco da Amazônia que usa toda a estrutura 

corporativa do banco, com seus instrumentos de logística, tecnologia da informação, sistemas 
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operacionais e de comunicações, assessoria financeira, sistema de controladoria, auditoria e 

tesouraria, ou seja, a retaguarda tecnológica de um banco de grande porte. 
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5 ANÁLISE DA PESQUISA 

5.1. EXPLICAR A POLÍTICA DE MICROCRÉDITO NO PROGRAMA AMAZÔNIA 

FLORESCER (BASA), VOLTADA PARA INCLUSÃO SOCIAL E DIMINUIÇÃO 

POBREZA. 

A política de microcrédito desenvolvida no projeto tem a finalidade de conceder 

crédito aos pequenos empreendedores para o financiamento de suas atividades informais, 

como o capital de giro, investimento fixo ou misto. Estas atividades podem ter menos de um 

ano. 

O projeto abrange várias unidades, em três pontos da cidade, o qual não se restringe 

somente aquelas áreas, e sim, tendo uma grande abrangência, onde é possível atender 

empreendedores de diversos pontos da cidade. Estas unidades têm certa autonomia, mas são 

administradas e subordinadas pela "agência - madrinha" do banco da Amazônia. O programa 

até o momento, apresenta três unidades micro-financeiras (UMFES) em operação, na região 

metropolitana da cidade, as quais são: Cidade Nova, (em funcionamento desde dezembro do 

ano de 2007), Reduto (em funcionamento desde julho de 2008) e Pedreira (em 

funcionamento desde setembro de 2008). 

A metodologia adotada pelo Programa Amazônia Florescer é o um conjunto de 

procedimentos harmônicos e padronizados, desenvolvidos para viabilizar o acesso e 

minimizar o risco na concessão de crédito aos empreendedores por meio da construção de 

uma relação de confiança entre o programa e o cliente. Pode-se perceber que a principal 

característica do projeto é o aval solidário. Cabe ressaltar, "Não existe uma metodologia única 

de microcrédito. O que é comum entre as instituições do setor, que são algumas 

especificidades do setor pertinentes ao tipo de negócio e algumas etapas à serem cumpridas 

para garantir o sucesso da colocação dos produtos - no caso, crédito adequado ao segmento 

microempresarial com altos repagamentos" (PARENTE 2002, p.59). 

A metodologia creditícia aplicada no programa dá-se, através de metodologia 

específica, através de grupos solidários compostos por grupos de 4 a 8 pessoas, esta 

metodologia tem relacionamento direto com esses pequenos empreendedores no local onde 

desenvolvem sua atividade econômica, por intermédio do agente de crédito que avalia todo o 

processo, desde a concepção do grupo, a necessidade de solicitação do crédito e o uso do 

mesmo. Todos os integrantes estão sob constante avaliação, não somente para o crédito atual, 

mas a possível necessidade de renovação. Ou seja , quando um grupo quita suas parcelas, seu 
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crédito é renovado e na maioria das vezes pode aumentar o valor de seu financiamento. Vale 

ressaltar que essas atividades podem ter menos de um ano. 

A metodologia de análise do microcrédito é embasada nos 5 C'S25 com a finalidade de 

fazer um mapeamento do perfil do cliente, reduzindo assim os ricos de inadimplência e risco 

mora para os integrantes. Algo interessante nesta metodologia é a possibilidade de os próprios 

integrantes escolherem entre os membros do grupo e fazem o monitoramento continuo, 

evitando perder os benefícios do programa. "Isto porque a sua capacidade de pagamento 

aumenta e diminui o risco moral, os que participam de grupos solidários possuem 

desempenho superior àqueles que tomam crédito de forma individual" (RIGHETTI, 2008, 

p.36). 

Os clientes do programa AMAZÔNIA FLORESCER são em maioria homens, mas 

também mulheres, empreendedoras, com experiência em atividades produtivas e que tem 

dificuldades de acesso ao crédito em instituições financeiras formais. Os analfabetos também 

podem participar do programa, contudo, somente em Grupos Solidários como co-obrigados, 

mediante a impressão digital na cédula de crédito, juntamente com as assinaturas dos demais 

avalistas solidários. 

É importante ressaltar que o programa não financia recuperação de capitais já 

investidos, pagamento de dívidas, bens destinados ao consumo, duráveis ou não duráveis, não 

relacionados ao empreendimento. Também não financia atividades que utilizem trabalho 

infantil e/ou escravo; que prejudiquem o meio-ambiente; que promovam a exploração sexual; 

que comercializem exclusivamente bebidas alcoólicas ou cigarros tampouco atividades ilícitas 

como a comercialização de drogas, jogos de azar, produtos falsificados, contrabandeados 

(piratas) dentre outros. 

O deferimento do crédito ocorre através da coordenação e do comitê de crédito. A 

formalização do crédito é através de cédula de crédito bancário. A sua liberação é realizada na 

Unidade Microfinanceira (UMF) com desembolso de valores na Agência do Banco da 

Amazônia. E os reembolsos serão realizados por meio do carnê de pagamento nas agências do 

Banco da Amazônia ou na rede bancária (até o vencimento). 

25 Para a análise da concessão de crédito é necessário a avaliação dos 5C's, que se refere ao caráter, capacidade, capital, colateral (garantia), 

conjuntural. Com esta avaliação do empreendedor é possível emitir um parecer técnico. Esta avaliação faz parte das etapas da metodologia 
creditícia. 
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Abaixo seguem as linhas de Crédito que o programa abrange: 

Linhas de Crédito 

Capital de Giro - Grupo Solidário 

• Finalidade: Capital de Giro para compra de insumos, matéria-prima e mercadorias 

para grupos solidários com atividades de ciclos operacionais semelhantes; 

• Valores: de R$ 300,00 até R$ 3.000,00 

o A diferença máxima entre o maior e o menor valor contratado, no Grupo 

Solidário, na 1 a operação, não deverá ser maior que 30%. Nas operações 

subseqüentes essa diferença poderá chegar até 50%; 

o A 1 a operação deverá ser no máximo R$ 1.500,00 por pessoa; 

o As operações subseqüentes poderão ter incremento de até 50% do valor da 

operação anterior. 

• Prazos: até 6 meses; 

• Taxa de Juros: 3,8% ao mês; 

• Taxa de Abertura de Crédito - T AC: 

o Para prazos iguais ou superiores a 120 dias: 3% (três por cento) do valor da 

operação, obedecendo o mínimo de R$ 15,00 (quinze reais) ; 

o Para prazos inferiores a 120 dias: A TAC será reduzida na mesma proporção. 

• Garantia: Aval Solidário; 

• Forma de Acesso: Grupo Solidário; 

• Reembolso: Prestações fixas e integrais de forma grupal. 

Investimento Fixo 

• Finalidade: Compras de ferramentas, máquinas e equipament0s novos ou usados, 

realização de pequenas reformas e ampliações das instalações do negócio; 

• Valores: de R$ 300,00 até R$ 4.000,00; 

o A diferença máxima entre o maior e o menor valor contratado, no Grupo 

Solidário, na l a operação, não deverá ser maior que 30%. Nas operações 

subseqüentes essa diferença poderá chegar até 50%; 

o Ala operação deverá ser de até R$ 1.500,00 por pessoa; 

o As operações subseqüentes poderão ter incremento de até 50% do valor da 

operação anterior. 
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• Prazos: até 18 meses; 

• Taxa de Juros: 3,8% ao mês; 

• Taxa de Abertura de Crédito - TAC: 

o Para prazos iguais ou superiores a 120 dias: 3% (três por cento) do valor da 

operação, obedecendo o mínimo de R$ 15,00 (quinze reais) ; 

o Para prazos inferiores a 120 dias: A TAC será reduzida na mesma proporção. 

• Garantia: 

Pessoa Física: 

o Grupo Solidário: Aval Solidário; 

Avalista com renda comprovada de no mínimo 3 (três) vezes o valor da 

prestação. Poderá ser aceito até 3 (três) avalista(s) que somados alcancem 

a renda mínima exigida para a operação; 

Pessoa Jurídica: 

o Aval dos sócios e um avalista adicional. 

• Forma de Acesso: Grupo Solidário; 

• Reembolso : Prestações fixas e integrais, conforme forma de acesso. 

Investimento Misto (Investimento Fixo + Giro) 

• Finalidade: Capital de Giro para compra de insumos, matéria prima e mercadorias, 

associados ao investimento fixo , tipo compra de ferramentas, máquinas e 

equipamentos novos e usados, realização de pequenas reformas e ampliações das 

instalações do negócio; 

• Valores: de R$ 300,00 até R$ 5.000,00. 

o A diferença máxima entre o maior e o menor valor contratado, no Grupo 

Solidário, na la operação, não deverá ser maior que 30%. Nas operações 

subseqüentes essa diferença poderá chegar até 50%; 

o A 1 a operação deverá ser de até R$ 1.500,00 por pessoa; 

o As operações subseqüentes poderão ter incremento de até 50% do valor da 

operação anterior. 

• Prazos: até 18 meses; 

• Taxa de Juros: 3,8% ao mês; 

• Taxa de Abertura de Crédito - T AC: 
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o Para prazos iguais ou superiores a 120 dias: 3% (três por cento) do valor da 

operação, obedecendo o mínimo de R$ 15,00 (quinze reais); 

o Para prazos inferiores a 120 dias: A T AC será reduzida na mesma proporção. 

• Garantia 

Pessoa Física: 

o Grupo Solidário: Aval Solidário; 

Avalista(s) com renda comprovada de no mínimo 3 (três) vezes o valor 

da prestação. Poderá ser aceito até 3 (três) avalista(s) que somados 

alcancem a renda mínima exigida para a operação; 

Pessoa Jurídica: 

o Aval dos sócios e um avalista adicional. 

• Forma de Acesso : Grupo Solidário; 

• Reembolso: Prestações fixas e integrais, conforme forma de acesso 
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5.2 IDENTIFICAR O PERFIL DOS EMPREENDEDORES E AS PRINCIPAIS 

ATIVIDADES DOS EMPREENDEDORES DO PROGRAMA AMAZÔNIA 

FLORESCER (BASA) 

Tabeia 01: Distribuição das atividades desenvolvidas pelos empreendedores por 
unidade de microcrédito. 

ATIVIDADES ANAN1NDEUA % PEDREIRA % REDUTO % Total 

ALIMENTACAO 38 14,50% 129 14,64% 124 20,67% 291 

CONFECCAO 53 20,23% 131 14,87% 84 14,00% 268 

MERCADINHO 32 12,21% 120 13,62% 65 10,83% 217 

PRODUTOS REGIONAIS 6 2,29% 61 6,92% 40 6,67% 107 

HORTIFRUTI 12 4,58% 42 4,77% 23 3,83% 77 

ATELIE DE COSTURA 14 5,34% 42 4,77% 20 3,33% 76 

VENDASOBCATALOGOS 8 3,05% 34 3,86% 14 2,33% 56 
ARMARINHOE 
VARIEDADES 4 1,53% 29 3,29% 19 3,17% 52 
ARTESANATO E 
VARIEDADES 6 2,29% 20 2,27% 20 3,33% 46 

BIJUTERIA 8 3,05% 20 2,27% ]5 2,50% 43 
CONFECCAOE 
VARIEDADES 7 2,67% 1 0,11% 33 5,50% 41 
VENDA DE PEIXE E 
MARISCOS 8 3,05% 17 1,93% 13 2,17% 38 

LANCHONETE 1 0,38% 24 2,72% 4 0,67% 29 
DISTRIBUIDOR 
HERBALIFE 3 I 1,15% 8 0,91% 16 2,67% 27 

CALCADOS 7 2,67% 9 1,02% 10 1,67% 26 

RESTAURANTE 5 1,91% 17 1,93% 4 0,67% 26 

CAMELO 3 1,15% 20 2,27% 1 0,17% 24 

PANIFICADORA 2 0,76% 12 1,36% 5 0,83% 19 

ACOUGUE 2 0,76% 11 1,25% 5 0,83% 18 

INFORMA TICA 6 2,29% 7 0,79% 4 0,67% 17 

OFICINA DE BICICLETA 2 0,76% 7 0,79% 8 1,33% 17 

MARCENARIA 5 1,91% 5 0,57% 6 1,00% 16 

SALAO DE BELEZA 3 1,15% 8 0,9]% 5 0,83% 16 

MANJCURE 1 0,38% 5 0,57% 7 1,17% 13 

AMBULANTE 1 0,38% 4 0,45% 7 1,17% 12 

BEBIDAS ° 0,00% 6 0,68% 6 1,00% 12 

CABELEREIRO (A) 3 1,15% 5 0,57% 3 0,50% 11 
CONFECCAOE 
BIJUTERIA 2 0,76% 5 0,57% 4 0,67% 11 

SORVETERIA I ° I 0,00% I 9 1,02% I 1 I 0,17% I 10 I 0,57% I 
FOTOGRAFO 1 0,38% 4 0,45% I 4 0,67% 9 

% 

16,70% 

15,38% 

12,45% 

6,14% 

4,42% 

4,36% 

3,21% 

I 2,98% 

2,64% 

2,47% 

2,35% 

2,18% 

1,66% 

1,55% 

1,49% 

1,49% 

1,38% 

1,09% 

1,03% 

0,98% 

0,98% 

0,92% 

0,92% 

I 0,75% 

0,69% 

0,69% 

0,63% 

0,63% 

0,52% 
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I I I 0,00% 
i 

MERCADINHO E BAR 4 1,53% 5 0,57% O 9 I 0,52% 

ELETRONICA , 1 I 0,38% 4 0,45% 3 I 0,50% I 8 i 0,46% 
CONFECCAO E VENDA I I ! I 0,40% SOB CATALOGOS 1 i 0,38% ! 5 I 0,57% 1 0,17% 7 ! 

I 

CONCERTO DE CELULAR I O I 0,00% 5 0,57% 1 0,17% 6 1 0,34% 
DEPOSITO DE BEBIDAS I 2 

! I 0,76% 3 
I I 0,34% 1 I 0,17% i 6 

! . 
i 0,34% I 

MANICUREE I I I 
I 

I I I I I 
ESTETICISTA i 1 I 0,38% 3 0,34% I 2 0,33% I 6 I 0,34% I 

MECANICO I O I 0,00% 3 0,34% 3 0,50% I 6 I 0,34% I 

I OFICINA AUTOMOTIV A r O I 0,00% 5 057% I 1 0,17% 6 0,34% ! , 
I PROPAGANDA E I 

1 1 15% I ! I 0,34% I PUBLICIDADE I 3 1 0,11% 2 0,33% 6 I , I 

BIJUTERIA E VENDA SOB I I ! ! 
I I I 

CATALOGOS , 2 ! 0,76% 2 I 0,23% I 1 0,17% I 5 0,29% 
DECORACAO DE I I 

I 0,45% I I I 

I 
I 

ANIVERSARIO o I 0,00% 4 1 I 0,17% I 5 i 0,29% I 

MERCADINHO E ! i I 
! 

! I I I 
I I 

, 
0,29% I LANCHONETE 1 i 0,38% 3 I 0,34% I 1 ! 0,17% 5 

I I 1,15% I 0,11% I I 0,23% ! I AGRICULTOR i 3 1 o 0,00% 4 
I BARRACA DE PRAIA I o I 0,00% 4 045% I , . O 0,00% 4 1 0,23% 
CONFECCAOE I I I 0,11% I 1 0,23% CALCADOS I o I 0,00% 1 3 0,50% 4 
MATERlALDE I I I ! I I I CONSTRUCAO o 0,00% 2 I 0,23% ! 2 0,33% I 4 0,23% I 

i RECICLAGEM i o I 0,00% 3 1 034% , 1 0,17% 4 0,23% 

BANCA DE REVISTA 
j i I 0,11% 

! ! O 0,00% 1 2 0,33% . 3 0,17% ! 

I BORRACHARIA ! j 
I i 0,23% I 1 0,38% I 2 o 0,00% 3 0,17% 

I CONCERTO DE RELOGIO 
! 

O I 0,00% I 3 I 0,34% i o 0,00% 3 0,17% 

EDUCACAO o I 0,00% I 1 I 0,11% I 2 0,33% 3 0,17% 

I 0,00% 
I I 0,23% I í 

LAVA JATO I O I 2 1 0,17% ! 3 0,17% 

PAPELARIA o I 0,00% 2 0,23% 1 0,17% 3 0,17% 

I i 0,00% 
I I 

I SERIGRAFlA O 2 0,23% ! I I 0,17% 3 I 0,17% I CONCERTO DE I ! 
0,23% I I 0,00% I I 0,11% I ELETRODOMESTICO o i 0,00% i 2 I o 2 

I 
1100,0% I 100,0% I 1100,0% 1 1743 1 100% TOTAL I 262 881 600 I 
I ! ! ! I % 15,03% i I 50,55% I ! 34,42% I 

Fonte: Amazônia Florescer (BASA) 
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Observando a tabela 01 e os gráficos 01a e 01b temos evidência de que as cinco 
maiores atividades desenvolvidas por esses empreendedores que são: Alimentação (16,70%), 
Confecção (15,38%), Mercadinho (12,45%), Produtos regionais (6,14%) e Hortifruti (4,42%) 
e as menos desenvolvidas são: Banca de revista, Borracharia, Concerto de relógio, Educação, 
Lava jato, Papelaria e Serigrafia com (0,17%); Concerto de eletrodoméstico (0,11 %). 
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Observamos também que unidade de microcrédito mais procurada foi a da Pedreira (50,53%), 
seguida do Reduto (34,42%) e por último Ananindeua (15,03%). 
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Gráfico 02: Comparativo das quantidades de clientes pelas cinco 
maiores atividades das um"S 
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o gráfico 02 nos mostra a distribuição das atividades desenvolvidas pelos 

empreendedores por unidade de micro finanças (UMF) e evidencia que a pedreira é a mais 

procurada pelos empreendedores (483) seguida do Reduto (336) e Ananindeua (141), 

ressaltando ainda que o setor de alimentação (291) é o que mais se destaca seguido de 

confecção (268), Mercadinho (217), Produtos regionais (107) e Hortifruti (77) 

Gráfico 03: Porcentagem das cinco maiores atividades da ( ]F - ruo ...... 
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Analisando os gráficos 03, 04 e 05 percebemos claramente que os setores de 

Alimentação, Confecção e Mercadinho são as atividades mais desenvolvidas pelos 

empreendedores independente das Unidades de Micro Finanças (UMF'S) sendo distribuída 

pelas mesmas da seguinte forma: Ananindeua - Confecção (36%), Alimentação (26%) e 

Mercadinho (21 %); Pedreira - Confecção (27%), Alimentação (27%) e Mercadinho (25%); 

Reduto - Confecção (36%), Alimentação (24%) e Mercadinho (19%). 

Gráfico 06: Pere ntuais da cartirn tira por I IF 
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Grifico 07: Cartem fura dos cinco · ores die es por ' 10 e atividade 
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Analisando o gráfico 06 observamos que a UMF que detém a maior parte da carteira 

ativa pertence a Pedreira (51%), seguido do Reduto (34%) e Ananindeua (15%) ao passo que 

no gráfico 07 notamos a carteira ativa pelos cincos maiores clientes por sexo e temos 

evidência de que o sexo masculino se destaca em termos de empreendedorismo nos setores de 

Mercadinho (111), Produtos regionais (57) e Hortifruti (44), entretanto o sexo feminino se 

destaca com grande intensidade nos setores de Alimentação (146) e Confecção (194). 
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Gráfico 08: Comparativo das cinco DlaÍOlt8 afu ' dades por nível de escolaridade 
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Analisando o gráfico 08 observamos as ClllCO maIOres atividades por nível de 

escolaridade e constatamos que nos setores de alimentação, confecção, mercadinho, produtos 

regionais e hortifruti os níveis de escolaridade mais evidente são aqueles que têm nível 

fundamental incompleto e médio completo ao passo que os níveis de escolaridade superior 

completo e incompleto são os que menos possuem empreendedores. 
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Grific 9: Distribuição da renda familiar média e presta~o média a pagar por UM' 
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o gráfico 09 nos mostra a evolução da renda familiar média por UMF onde o reduto 

(R$845,07) possui empreendedores com renda média superior aos de Ananindeua (R$816,87) 

e pedreira (R$774,61), bem como a prestação média que podem pagar na seguinte ordem 

Ananindeua (R$194,98), pedreira (R$173,50) e reduto (R$170,32), onde os saldos devedores 

médios para cada UMF ficam em Ananindeua (R$21 ,45), pedreira (R$20,82) e reduto 

(R$17,03). 
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Gráfico 11: Di.\1ribuição da renda familiar média da dez maiores atividades dos 
empreend dores 
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DEPOSUODEBEBIDAS ••••••••••••••••••••••••• 1385.00 

0.00 200.00 .JOO.OO 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1.JOO.00 

o gráfico 10 nos mostra os percentuais de inadimplência por UMF onde notamos os 

seguintes: Ananindeua (11%) e Pedreira (12%) e Reduto (10%), ao passo que no gráfico 

11observamos a renda familiar média. das dez maiores atividades e constatamos que depósito 

de bebidas possui a maior renda familiar média na ordem de R$1385,OO e a atividade com 

menor renda média é a de Bijuteria com R$954,51. 

1600.00 
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Tabela 02: Distribuição da aplicação do Crédito versus o inicio do negócio 

APLICAÇÃO 

CAPITAL DE 
GIRO 
MISTO 
INVESTIENTO 
FIXO 
TOTAL 
%TOTAL 

INICIO DO NEGÓCIO TOTAL %TOTAL 

HERDADO FINANCIADO RECUROS OUTROS 

PROPRIOS 

18 37 777 12 
844 48,4% 

22 25 697 11 765 43,3% 

5 2 132 5 
144 8,3% 

45 64 1606 28 1743 100% 
2,6% 3,7% 92,1% 1,6% 

Gráfico Ua: P rcentual da apliraçã d crédit por tipo de investiment 
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Gráfic 12b: PercentulJl de p:uücipaçã d empreendedores inici d n 
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A tabela 02 e os gráficos 12a e 12b evidenciam as participações dos empreendedores 

em termos de aplicação de seus créditos e de como iniciaram o seu negócio e constata-se que 

aproximadamente 92% deste aplicam seus créditos em capital de giro e investimento misto e 

ainda que a maioria 92% inicia o seu negócio através de recursos próprios. 



~ b I 03 D" t "b " ~ d r ~ d 'd"t a ea IS ri ulçao a apllcaçao o cre I o versus UMF'S 

APLICAÇÃO UMF TOTAL 

REDUTO 583 

CAPITAL DE GIRO ANANINDEUA 256 

PEDREIRA 5 

PEDREIRA 132 

INVESTIMENTO FIXO REDUTO 9 

ANANINDEUA 3 

PEDREIRA 744 

MISTO REDUTO 8 

ANANINDEUA 3 

Gráfico 13a: Percentual d apli açá d ~pjtal de gir por UM"S 
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Grific 13b: Perc toal da aplia~o de ' v · 
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Grific 13c: Pere tual da aplicaçã de' vestíment m' por 1F'S 
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A tabela 03 e os gráficos 13a, 13b e 13c mostram que os empreendedores utilizam o 

capital de giro do reduto (69%) e de ananindeua (30%) ao passo que o investimento fixo e 

misto detém na pedreira 92% e 99% dos tipos de investimento. 

"tb104D a ea istri b - d d d d r d uiçao a quanti a e e c lentes por prazos e pagamento e UMF'S 

UMF 4 MESES 5 MESES 6 MESES TOTAL % 

PEDREIRA 307 282 292 881 51% 

REDUTO 425 84 91 600 34% 

ANANINDEUA 149 41 72 262 15% 

TOTAL 881 407 455 
1743 100% 

% 50,5% 23,4% 26,1% 



Gráfico 143: Distribuição da quantidade de clientes por prazos de 
pagamento e UMF'S 
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Gráfico 14b: Percentual dos prazos de pagamento por UMrS 

U MOO 

ISMOO 

16MOO 

79 

A tabela 04 e os gráficos 14a e 14b evidenciam que 50,5% dos empreendedores pagam 

seus empréstimos em um prazo de quatro meses ao passo que cinco e seis meses como prazo 

de pagamento receberam os seguintes percentuais 23,4% e 26,1 %. Quanto às UMF detém a 

amior fatia de clientes independente dos prazos de pagamento a saber: Pedreira (51 %), 

Reduto (34%) e Ananindeua (15%). 
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T b 1 05 Ri t d "d d d a e a S ograma as 1 a es d d os empreen e ores 

Classes de idades (Anos) Frequência % 

181----33 636 36,49% 

331----48 662 37,98% 

481----63 367 21,06% 

631----78 73 4,19% 

781---93 5 0,29% 

Total 1743 100% 
Fonte: Amazônia Florescer (BASA) 

Gráfico 15: Histograma das idades dos empreendedores 
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T b I 06 Ri t d d d d d a e a s ograma as ren as os empreen e ores 
Classes de renda (R$) Frequência % 

1801----1544 1600 91,80% 
15441----2908 111 6,37% 
29081----4272 30 1,72% 
42721----5636 1 0,06% 
56361----17000 1 0,06% 

Total 1743 100% 

Fonte: Amazônia Florescer (BASA) 

GrÁfico 16: Histograma das rendas dos empreendedores 
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A tabela 05 e o histograma do gráfico 05 refletem a idade dos empreendedores onde a 

maior parte esta concentrada na faixa etária de 18 a 47 anos cerca de 74,47% com 1298 

clientes e percebemos ainda que a faixa de idade mais frequente destes empreendedores se 

situa entre 33 a 48 anos exclusive. Analisa a tabela 16 e o histograma do gráfico 16 

constatamos que a maior parte da renda destes empreendedores se concentra antre R$180 a 

R$1.543 representando aproximadamente 92% dos mesmos. 
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5.3. Identificar as perspectivas do microcrédito para inclusão social e redução da 

pobreza no Programa Amazônia Florescer (Basa). 

No Brasil até outubro de 2003 segundo o IBGE (2003) existiam 10 335 962 empresas 

informais que ocupavam 10 860 868 pessoas, incluindo trabalhadores por conta própria, 

pequenos empregadores, empregados com e sem carteira assinada, além dos trabalhadores não 

remunerados. Incidência da Pobreza de 40.60,% na cidade de Belém, apresenta um número 

espantoso. Grande parte da população não possui qualificação profissional dificultando a 

colocação ou recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, o que gera, além do 

aumento de desemprego, a violência na cidade e na região metropolitana. 

O projeto Amazônia Florescer pode ser considerado novo, pois teve seu início por 

volta de 2008, e seu maior volume de empréstimos ainda ocorrem nas UMFs do núcleo 

urbano. No entanto, a perspectiva é expandir até 2012 o projeto para todos os estados da 

Amazônia Legal. Em março deste ano o projeto, já chegou ao município de Marabá, estando 

presente também em interiores do estado, como: Castanhal alcançando pequenos municípios e 

vilarejos próximos, através do acesso ao crédito rural. 

Podemos ressaltar que existe uma demanda latente no interior do Estado, já que muitos 

empreendedores residem nestas localidades, e sobrevivem através das atividades agrícolas, da 

pecuária, entre outras. Além produzirem e comercializarem produtos que são específicos da 

região, como: a confecção de bijuterias com a semente do açaí, e às comidas típicas, (como: a 

tapioca, vatapá, caruru e tacacá). 

Por outro lado, o projeto ainda esbarra em muitas dificuldades, como: falta de um 

banco de dados atualizado e eficiente, ações de marketing mais eficientes para uma maior 

visibilidade do banco; agentes de crédito mais qualificados, (o que esbarra na falta de uma 

formação escolar), alta rotatividade de funcionários , principalmente agente de crédito. 

Contudo, apesar dessas e outras dificuldades que não foram citadas o projeto mostra 

resultados positivos, principalmente para o Bairro da Pedreira, onde nesta área há um grande 

número de clientes e potenciais clientes, pois existem um grande número de pequenos 

negócios que já prosperaram, trazendo mudanças, como: a redução da criminal idade e 

aumento na oferta de empregos. 

Podemos perceber que, conforme, que a tecnologia do micro crédito, mostra bons 

resultados, é pouco provável que as instituições financeiras tradicionais permaneçam na 

inércia e imutáveis. É retrógrado continuar acreditando que a afirmativa de Adam Smith, se 

perdure por muito,quando se refere que "os bancos não foran1 inventados para servir aos 
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pobres,[ ... ] nos mostra um sistema construído para proteger os ativos de grandes instituições" 

(Rocha e Mello, 2004, p.ll apud Adam Smith). O programa Amazônia Florescer, (juntamente 

com o Basa) é um exemplo para desenvolvimento regional. 

Pode-se dizer, que a pobreza, é uma condição sobre-humana e degradante, que tira 

possibilidade de futuro e melhor e condições de vida, que os projetos de microcrédito como o 

Programa Amazônia Florescer apresenta grande tendência de crescimento, principalmente 

para os pequenos empreendedores do setor informal. Os programas de microcrédito podem 

mudar essa perspectiva, através de novas frentes de trabalho, com isso as pessoas podem 

buscam alternativas de sobrevivência para a população de baixa renda, além desta política 

pública estimular a "bancarização". 
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6 CONCLUSÃO 

No Brasil, a década de 90 foi marcada pela criação do Plano real que conteve a 

inflação, mas não evitou números alarmantes de pobreza e desigualdades sociais o que 

resultou no aumento nas atividades informais. Contudo, diante desta constatação foram 

adotadas estratégias através de políticas públicas para conter este quadro. 

Essas políticas públicas foram adotadas no governo de Fernando Henrique Cardoso 

para conter os elevados índices de pobreza e o desemprego. No governo do presidente Lula os 

policy makers foram responsáveis por direcionar as políticas públicas para atender a 

necessidades das camadas mais pobres da população, resultando em um maior acesso ao 

crédito para pessoas mais carentes através dos programas de microcrédito. 

Os programas de microcrédito no Brasil vêm assumindo um papel de destaque como 

instrumento de combate a pobreza e inclusão social. O microcrédito disponibiliza um capital 

mínimo para que o empreendedor possa alavancar seu pequeno negócio, gerando renda para o 

seu sustento e de sua família, proporcionando, assim, uma vida mais digna diante de tantas 

adversidades. O poder de compra gerado pelo crédito permite que o empreendedor utilize seu 

potencial para produzir e gerar renda, desenvolvendo cada vez mais a indústria 

microfinanceira. 

O desenvolvimento da indústria micro financeira no Brasil encontra-se "atrasado" em 

comparação com outros países, como, por exemplo, o Peru. Esta situação é causada por 

inúmeros fatores como: entraves burocráticos, elevadas taxas de juros, além de garantias reais 

exigidas por parte das instituições financeiras tradicionais para os pequenos empreendedores. 

Diante deste cenário, é fundamental estimular ações que viabilizem o acesso ao crédito 

para esses pequenos empreendedores, criando alternativas de ocupação com uma perspectiva 

de inclusão social. Neste sentido, o microcrédito esta construindo um sistema financeiro 

"novo" e alternativo que disponibiliza crédito para uma parcela da população que não é 

atendida pelo sistema financeiro tradicional público ou privado, os quais mostram pouca 

flexibilidade para uma mudança em curto prazo, apesar das leis criadas em 2003 e ajustada 

em 2005 que regulamentam o setor, as quais obrigam o depósito compulsório de 2% aos 

bancos, além da criação das contas simplificadas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica 

Federal. Contudo, apesar das ações do governo federal o setor, necessita de uma melhor 

regulamentação, para a sua estabilidade e para o aumento da oferta de crédito. 

A oferta de crédito destinada aos pequenos empreendedores proprietários de micro e 

pequenas empresas representa um segmento crescente e importante para a economia, já que 
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sua atividade produtiva tem importância para o PIB do país, além da empregabilidade gerada 

pelo setor. As atividades informais também exercem um papel importante, pois são atividades 

crescentes e significativas para a oferta de crédito através do microcrédito. 

A pesquisa desta dissertação foi realizada através dos clientes em carteira ativa do 

Programa de microcrédito Amazônia Florescer. O objetivo desta pesquisa é responder através 

deste projeto (operacionalizado pelo Basa na cidade de Belém), como contribuir para a 

redução da pobreza e buscar alternativas para inclusão social de milhares de pessoas que 

procuram melhores condições de vida. Atualmente, o programa esta oferecendo crédito a 

partir da formação de grupos solidários, os créditos individuais são em número inexpressivos. 

Nesta pesquisa foi evidenciado e comprovado que as atividades mais procuradas para 

obtenção de crédito no programa estão relacionadas a atividades simples, como: a 

comercialização de alimentos, confecção, mini mercados e outras atividades. 

Outro dado importante extraído na pesquisa foi o fato de que a maioria desses clientes 

em carteira ativa desempenha as suas atividades no Bairro da Pedreira. Este bairro apesar de 

estar em uma localização nobre na cidade, os moradores são pessoas de baixa renda que 

desempenham atividades simples de diversos segmentos, como: alimentação, confecção entre 

outros segmentos. Como isso, evidencia-se o sucesso do programa nas áreas de maior 

carência, além desta área abranger outros bairros carentes nas proximidades. Por outro lado, é 

o bairro que apresenta o maior índice de inadimplência no programa. 

O nível de escolaridade dos empreendedores encontra-se entre o fundamental 

incompleto e o médio incompleto, desta forma, confirma-se as pesquisa do IBGE (2003) que 

relata a carência quanto da formação dos empreendedores, o que implica dizer que esses 

pequenos empreendedores encontram dificuldade para administrar seu empreendimento de 

forma mais eficiente. Contudo, o programa Amazônia florescer auxilia esses empreendedores 

acompanhando todo o processo desde a solicitação do crédito até a sua aplicação. O programa 

futuramente pretende oferecer cursos de formação a essas pessoas. 

Quanto aos prazos de pagamento, a maioria dos clientes prefere pagamentos com 

menor quantidade de parcelas. Atualmente o banco oferece parcelamento em seus 

empréstimos apenas com pagamento por seis meses, esses clientes optam por seus 

empréstimos divididos em quatro meses. Contudo, estes empréstimos em sua grande maioria 

têm a finalidade de aplicação para o capital de giro e investimento misto. 

Na pesquisa também se evidenciou sobre a idade desses empreendedores que estão por 

volta de 38 a 48 anos. Faixa de idade que corresponde às pesquisas do IBGE, onde a maioria 
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das vezes esses empreendedores entram para o setor informal em busca de maiores ganhos 

para o seu sustendo e o sustento de sua família. 

Portanto, conclui-se a partir dos objetivos desta pesquisa que o projeto juntamente 

com o Basa, são agentes importantes para impulsionar esses pequenos empreendedores a 

buscarem melhores condições de vida. Além de proporcionar-lhes mais dignidade e futuro. O 

projeto pode não resolver o problema da pobreza do estado, mas é um importante indutor do 

microcrédito no Estado do Pará. 
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