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RESUMO 

 

Este estudo apresenta uma avaliação da política pública brasileira a partir das 

experiências alcançadas pela entidade de microfinanças Crédito Social, mandatária 

da Caixa Econômica Federal, na implementação do microcrédito no estado de 

Pernambuco e Paraíba entre 2006 e 2008. Foram realizados levantamentos de 

dados na própria entidade Crédito Social, desde os fatos motivadores de sua 

constituição até o processo de implementação e disseminação dos 

microempréstimos e seus resultados. Também foram analisados dados inerentes 

aos projetos de microcrédito em parceria, tanto da Caixa Econômica Federal como 

de governos locais, e ainda agrupamentos de microempreendedores formais e 

informais. O estudo evidencia a importância de uma política pública que favoreça 

maior proximidade com os atores diretamente comprometidos com o público alvo – 

as microfinanciadoras, a fim de oferecer celeridade nos processos disseminadores 

de projetos como de microcrédito, fortalecendo o apoio financeiro e técnico para 

superar fragilidades operacionais e gerenciais e garantir sustentabilidade. O eixo 

teórico é baseado, em especial, em autores considerados expoentes, não só 

brasileiros, centrados no tema do microcrédito e de forma coerente, desde a 

construção histórica e conceitual, perpassando pela questão do desenvolvimento 

econômico intrínseco, com suas políticas públicas instrumentalizadas para o crédito, 

bem como seus atores mais estratégicos, como as entidades microfinanciadores 

brasileiras e seus modelos legais e operacionais. A metodologia assumiu uma linha 

avaliativa, com observações sistemáticas que assumiram um modo participante 

natural do pesquisador. As entrevistas foram semi-estruturadas por pautas e ainda 

abertas, quando necessárias, procurando-se evitar digressões. 

 

Palavras – Chave: Microcrédito, Microempreendedores, Microfinanciadoras, Política 

Pública de Microcrédito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ABSTRACT 
 
 

This study presents an evaluation of the Brazilian public policy from the experience 

achieved by the Crédito Social microfinance entity, representative of Caixa 

Econômica Federal in the implementation of microcredit in the state of Pernambuco 

and Paraíba between 2006 and 2008. Surveys were done in the data entity itself 

Crédito Social, since the facts motivating their formation until the process of 

implementation and dissemination of microloans and their results. Were also 

analyzed data related to microcredit projects in partnership, both the Caixa 

Econômica Federal, as local governments and still clusters of formal and informal 

microentrepreneurs. The study highlights the importance of a public policy that 

fosters closer proximity to the actors directly involved with the target audience – 

microfinance, in order to provide celerity processes disseminators of projects such as 

microfinance, strengthening the financial and technical support to overcome 

operational weaknesses and management and ensure sustainability. The 

methodology assumed an profile evaluative, with systematic observations which 

followed a natural participant mode. The interviews were semi-structured, in phases 

and open, when necessary, trying to avoid digressions. The theoretical base is 

reasoned, in particular, by some authors of renown, not only in Brazil, focused on the 

topic of microcredit, and consistently since the construction historical and conceptual, 

passing through the issue of economic development in itself, with its public policies 

instrumented for the credit as well as their most strategic actors such as Brazilian 

microfinance institutions and their legal and operational models. 

 

Keywords: Microcredit, Micro-entrepreneurs, Microfinance, Public Policy Microcredit. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Superada a discussão sobre a contribuição do microcrédito para o 

desenvolvimento, mais que justificada em muitos estudos recentes e que não seria 

diferente neste estudo, avalia-se aqui o conjunto da atual política de microcrédito 

brasileira e o alcance de seus objetivos, com base na experiência e resultados 

obtidos pela entidade de microcrédito Crédito Social, mandatária da Caixa 

Econômica Federal, operando com exclusividade em Pernambuco e Paraíba entre 

2006 e 2008. Mais precisamente, este estudo pretende contribuir para o 

enriquecimento das análises sobre o processo de disseminação do microcrédito no 

Brasil, procurando confirmar se o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado – PNMPO – tem contribuído para o fortalecimento das atividades das 

entidades de microcrédito habilitadas e suas respectivas sustentabilidades. 

A escolha de uma entidade microfinanciadora que opera com exclusividade 

como mandatária de uma das maiores instituições financeiras do governo (Caixa 

Econômica Federal), muito identificada com um público de baixa renda, é mais que 

justificada, pois se trata de uma organização não governamental, qualificada desde 

2003 como uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, pelo 

Ministério da Justiça, e uma das primeiras entidades habilitadas no PNMPO em 

2005. 

Com mais de sete anos de operações, a Crédito Social explora um estado 

atestado pelo IBGE/PNAD como detentor de uma das mais representativas 

economias informais do Brasil e, portanto, característico do público alvo do 

microcrédito. E mais: durante toda a implementação do programa da Caixa 

Econômica Federal, os critérios utilizados obedeceram as diretrizes do PNMPO, isto 

é, das ações de prospecção até a contratação dos microempréstimos, 

acompanhamento, renovações e cobranças os trabalhos sempre estiveram 

norteados pelo conceito do microcrédito voltado basicamente para a produção e 

para a necessidade de continuada orientação empresarial aos 

microempreendedores. 

Portanto, todo o processo de análise deste estudo de caso, apresentado no 

quinto capítulo – Uma Análise da Política Pública de Microcrédito: A Experiência 

da Crédito Social como Operadora da Caixa Econômica Federal em 

Pernambuco entre 2006 e 2008 – esteve centrado em observações sistemáticas na 
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Crédito Social de fatos, consulta a documentos diversos, análise de conteúdo de 

entrevistas, quase sempre abertas, semiestruturadas, e em outros dados julgados 

importantes, assumindo o método modo participante classificado como avaliativo, 

objetivando, assim: 

 Confirmar se o modelo de entidade microfinanciadora, desde a sua 

concepção, esteve comprometido com o socioeconômico e legalmente 

enquadrado às exigências do PNMPO; 

 Apurar se as buscas da entidade por parceiros operacionais foram bem 

conduzidas, se obtiveram sucesso e quais os possíveis entraves 

experimentados; 

 Constatar se a formalização com efetivo(s) parceiro(s) esteve 

condizente com as prerrogativas do PNMPO, quanto ao conceito de 

microcrédito produtivo e orientado, e ao formato operacional de 

estrutura, sistema e pessoas; 

 Avaliar se os modelos de estrutura administrativa e fluxo operacional 

adotados pela entidade garantiram comprometimento e dinâmica 

organizacional, adequadas para a atividade e suas responsabilidades 

intrínsecas; 

 Atestar se o público-alvo prospectado pela entidade foi possível e 

apropriado ao previsto pelo PNMPO; 

 Apurar se a gestão de pessoas empreendida foi a mais apropriada e 

possível para garantir a participação de profissionais adequados ao 

modelo de microcrédito adotado pelo PNMPO; 

 Avaliar, por fim, se os resultados alcançados pela entidade entre 2006 

a 2008, na gestão de pessoas, sistemas aplicados, processos 

utilizados e experimentos com eventos externos, proporcionaram o 

atendimento as condicionantes do PNMPO e puderam ajudar a 

construir um conjunto de observações que auxilie no aperfeiçoamento 

do PNMPO e o consequente fortalecimento da sustentabilidade das 

microfinanceiras no Brasil.  

A questão da sustentabilidade das entidades de microcrédito no Brasil sempre 

é bem debatida e um fator de preocupação para a longevidade dos programas de 

microcrédito implementados, quando os capítulos dois, três e quatro deste estudo 
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não deixaram dúvidas da importância e da indispensável contribuição de parcerias 

com microfinanceiras para a disseminação do crédito ao microempreendedor pelas 

grandes instituições financeiras, muitas vezes ligadas ou controladas pelo governo 

nacional e, evidentemente, comprometidas com projetos sociais de combate a 

pobreza e exclusão social. A garantia da sustentabilidade dessas entidades, 

portanto, é a garantia de perpetuação dos programas de microcrédito pelos 

governos, mormente o central. É com esta preocupação que se justifica as razões 

que levaram este pesquisador a elaborar este estudo. 

Conhecer como nasceu e se expandiu o microcrédito no mundo, e como 

foram construídas as bases conceituais e práticas que culminaram com a atual 

política de microcrédito no Brasil, consolidada no PNMPO, é por de mais importante 

para a promoção de melhor senso crítico em relação aos objetivos deste estudo, o 

que é explorado, portanto, no segundo capítulo deste trabalho - O Despertar do 

Microcrédito: História, Conceitualização e Políticas Públicas no Brasil. 

Procurou-se, historicamente, encontrar o momento do despertar do microcrédito no 

mundo e no Brasil e seus atores construtores, conjuntamente a evolução das 

políticas públicas brasileiras até a consolidação do PNMPO. 

O terceiro capítulo - O Crédito Como Ferramenta Propulsora do 

Desenvolvimento – Fundamentos Econômicos do Microcrédito -, como era de 

se esperar, explora a importância de se confirmar o microcrédito como instrumento 

de estímulo ao desenvolvimento a partir da base da pirâmide, utilizando-se como 

referencial teórico o trabalho de Ray (1998), que trata de desenvolvimento 

econômico. São abordados os fundamentos econômicos do microcrédito, com seus 

questionamentos em relação aos juros e a inadimplência e, por fim, a apresentação 

de políticas alternativas, em que são elevadas a condição de atores estratégicos as 

entidades microfinanciadoras. Assim, o quarto capítulo - Entidades de Microcrédito 

no Brasil: Perfil Legal e Operacional - trata de apresentar o perfil atual e modelo 

legal e operacional das microfinanceiras que atuam no Brasil, utilizando-se, 

principalmente, de base teórica de Silvana Parente (2002), e ampliando-se para 

demais características intrínsecas a atividade, importante de se conhecer, como a 

imperiosa gestão do capital humano e o modelo de gestão gerencial e 

organizacional mais apropriado para a atividade, à luz das experiências com os 

Bancos do Povo espalhados pelo Brasil. 
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O cenário entre 2006 e 2008 não poderia ser mais apropriado para o estudo, 

pois foi um período de intensas manifestações e iniciativas de projetos de 

microcrédito disseminados no Brasil, em resposta à repercussão do ano de 2005 

como o Ano Internacional do Microcrédito, decretado pelas Nações Unidas, e da 

aderência mais consistente do PNMPO a partir de 2006. O momento de muitas 

parcerias formalizadas também foi o da formalização da parceria da Caixa 

Econômica Federal com a Crédito Social, quando se promoviam muitas campanhas 

de divulgação do microcrédito patrocinadas principalmente pelo governo brasileiro. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – consolidou, 

enfim, seu programa de microcrédito, estimulando a oferta de funding para novas 

iniciativas de entidades microfinanciadoras. 

Como fundador e gestor do objeto desta pesquisa durante o período 

analisado, este pesquisador não poderia escolher outro tópico mais apropriado, 

diante da familiaridade com o tema, teórica e empírica, inclusive com mais de 23 

anos de experiência na gestão e prática do crédito em grandes e médias instituições 

financeiras brasileiras. Também, as inquietações manifestadas pelos gestores da 

Crédito Social desde a constituição, quanto aos insucessos experimentados na 

busca por parceiros para apoios técnicos e financeiros, e na prospecção por um 

preparado capital humano, entre outros experimentos, fortaleceram a decisão pela 

análise da política pública brasileira de microcrédito, a fim de pontuar observações 

pertinentes para o estímulo ao aprimoramento do PNMPO, especialmente: 

 Quanto à disponibilidade de funding para atender as necessidades das 

microfinanceiras; 

 As limitações legais às taxas de juros praticadas; 

 A capacitação profissional dos colaboradores considerados “peças-

chave” das microfinanceiras; 

 Quanto à capacitação dos microempreendedores; 

 A possibilidade de novos modelos de entidades microfinanciadoras; 

 A possibilidade da utilização de sistemas e processos unificados; 

 A permanente necessidade de assistência técnica e apoio institucional 

pelo governo central; 

Este trabalho insere-se num debate mais que atual a respeito das 

perspectivas de perpetuação das políticas de microcrédito, com uma natural aposta 
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dos detentores de recursos na economia informal brasileira. Muito se discute sobre 

os impactos dos programas de facilitação de acesso ao crédito para os mais pobres 

e como estes, utilizando-se de crédito, pode inserir-se, num momento seguinte, ao 

universo das atividades formais da economia. O próprio Debraj Ray (1998) 

reconhece, em seus estudos aqui considerados, que a maioria dos 

microempreendedores, após obter créditos, experimenta crescimento. Assim, não 

soa incoerente afirmar que atualmente a questão maior é sobre o fortalecimento das 

políticas públicas para assegurar ainda mais recursos para os disseminadores de 

microcrédito. Este trabalho, portanto, se posiciona como colaborador desta questão, 

apresentando contribuições esclarecedoras para superar fatores impactantes em 

relação a disponibilidade de recursos e as bases de sustentabilidade das entidades 

microfinanciadoras. 

De governos locais ao nacional, entidades de microcrédito, gestores públicos 

e instituições públicas, privadas e do terceiro setor, comprometidas com o 

desenvolvimento socioeconômico, todos estes podem usufruir dos resultados aqui 

apresentados.    
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2. O DESPERTAR DO MICROCRÉDITO: HISTÓRIA, CONCEITUALIZAÇÃO E 
POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 
 

2.1 História e Conceitualização  

 

Alguns estudos contemporâneos sobre microcrédito atribuem a um alemão de 

nome Friedrich Wilhelm Raiffeinsen o pioneirismo na implementação formal do 

microcrédito no mundo. Prefeito e Pastor da cidade de Flammersfeld, localizada ao 

sul da Alemanha, Raiffeinsen tomou a  iniciativa de promover algum incentivo para 

fazendeiros locais, objetivando estimular uma economia fortemente calcada na 

atividade rural, que passava por uma grande crise, provocada, principalmente, por 

um rigoroso inverno enfrentado em 1846. Passou então a emprestar farinha de trigo 

aos mesmos fazendeiros para, enfim, fabricar e abastecer a cidade com pão caseiro 

e, assim, movimentar a economia local na geração de renda e trabalho (PINHEIRO, 

2008). 

Interessante observar que aquele episódio vivido ao sul da Alemanha, em 

meados do século XIX, coincidia com a experiência da eclosão da Revolução 

Industrial, que modificava para sempre uma sociedade fundada em transações 

mercantis de características essencialmente feudais (ARRUDA; PILETTI,1997). A 

Europa passava a se interessar muito rapidamente pela industrialização de bens de 

produção. Daí talvez o despertar por um formato de negócio influenciado já pelo 

ambiente negocial que pairava um senso criativo de transação, ainda que 

embrionário, propenso ao capitalismo. 

Outra importante observação que precisa ser feita é que a atitude daquele 

prefeito favoreceu basicamente a atividade rural, lembrando o que se denomina hoje 

de crédito rural. Portanto, na verdade, a ideia do Sr. Raiffeinsen propiciou a 

constituição, em 1848, da mais antiga cooperativa de crédito do mundo de que se 

tem noticia. Todavia, a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, já experimentava 

manifestações de cooperativismo, como consta historicamente o surgimento de uma 

cooperativa de consumo formada por tecelões da cidade inglesa de Rochdale, isto 

em 1844 (PINHEIRO, 2008). 

Também foi na Alemanha, na cidade de Delitzsch, que por volta de 1850 

surgiu a primeira cooperativa de crédito urbana, cujo modelo foi replicado por todo o 

mundo por se diferenciar do modelo de Raiffeinsen em questões decisivas para sua 
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aderência global, como a possibilidade de obterem o retorno das sobras líquidas 

proporcionalmente ao capital, bem como atuarem irrestritamente em qualquer área 

e, por fim, que seus dirigentes pudessem ser remunerados. Mas, era restrita à 

classe média urbana com vocações artesãs (PINHEIRO, 2008). 

Pode-se concluir, assim, num primeiro momento, que o microcrédito nasceu 

no berço do cooperativismo, em pleno momento de forte transição da economia 

mundial, por força da Revolução Industrial e, por conseguinte, quando a demanda 

por capital era latente, diante da necessidade de atender a um novo perfil 

econômico, voltado para o setor secundário, naturalmente demandante de capital.  

Não obstante, quando contemplamos o conceito mais tradicional de 

microcrédito, como empréstimos destinados aos pobres sem acesso ao crédito 

formal (BARONE et al, 2002), talvez a atribuição do pioneirismo da implementação 

do microcrédito à ideia do Sr. Raiffeinsen em 1846 seja precipitada, pois naquele 

momento os atores envolvidos não se tratavam de microempreendedores excluídos, 

nem se constituíam em pessoas pobres, como as próprias citações definem: 

fazendeiros locais endividados, inclusive com agiotas1 (PINHEIRO, 2008). Era, 

portanto, uma iniciativa de objetivo classista, atendendo agricultores de posses. 

Nas últimas décadas, o conceito de microcrédito foi ainda mais ampliado, por 

força de muitos desafios observados pelos atores envolvidos, quanto à criatividade e 

à produtividade no “modus operandi” (SILVA, 2004), passando a ser definido por fim 

como uma 

Concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos 
empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema 
financeiro tradicional, principalmente por não terem como oferecer 
garantias reais. É um crédito destinado à produção (capital de giro e 
investimento) e é concedido com o uso de metodologia específica 
(BARONE et al, p.11, 2002).  

 
A implementação do microcrédito precisa ser parte importante nas políticas 

públicas de desenvolvimento, pois a geração de trabalho e renda estimula o 

combate à pobreza e melhora a qualidade de vida a partir da base da pirâmide, 

propiciando de quebra o resgate da cidadania, fortalecimento da dignidade, auto-

estima e um upgrade no nível de educação e consumo (BARONE et al , 2002). 

                                                
1 Emprestadores informais que normalmente operam empréstimos a margem de amparos legais e regulatórios e 
 cuja taxa de juros não acompanha as condições de competição do mercado de crédito (BERNARD; COLLI,  
1976). 
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Já o conceito tradicional e mais usual para o cooperativismo é o que define 

como um movimento ou atitude de organização de um grupo de indivíduos com o 

intuito de atingir objetivos específicos, por meio de um acordo voluntário para 

cooperação recíproca. Caracteriza-se especialmente por distribuir benefícios e 

custos na razão da utilização que os usuários-proprietários fazem dos serviços a 

eles disponibilizados (VALADARES, 2004). 

Contrapondo, portanto, ao modelo de cooperativa observado na Alemanha 

naquele momento histórico da economia mundial, seu conceito e ao conceito de 

microcrédito tradicional e mais atual, e seus objetivos, chega-se a uma dúvida se 

realmente pode-se atribuir àquela manifestação essencialmente cooperativista e 

filantrópica ocorrida na cidade de Flammersfeld, na Alemanha, como sendo o 

despertar do microcrédito no mundo. Parece mais apropriado em atribuir àquela 

iniciativa o pioneirismo do cooperativismo voltado para o crédito ou o cooperativismo 

de crédito. 

Em 1863, um político, escritor e professor universitário italiano de nome Luigi 

Luzzatti, sob inspiração dos pioneiros alemães, idealizou um formato de cooperativa 

de crédito que se caracterizava pelo princípio da auto-ajuda, da possibilidade de 

ajuda do estado sob a forma de suporte, até que a sociedade fosse capaz de 

assumir por sua própria conta e risco todas as responsabilidades do negócio. 

Também tinha como fundamento a valorização das qualidades morais dos 

associados e fiscalização recíproca (aval solidário2), a fim de criar em favor da 

entidade um ambiente de confiança e idoneidade moral, facilitando a concessão de 

empréstimos apenas com a palavra de honra (aval). Além disso, não remunerava 

seus administradores, emprestava valores bastante pequenos, não exigia vínculo 

com a cooperativa nem muito limite geográfico de atuação, como bairro, município 

ou localidade (THENÓRIO FILHO, 1999).  

Sendo o microcrédito fundamentado em três pilares imprescindíveis, como o 

foco nos pobres e microempreendedores de baixa renda, sem garantias reais, num 

modelo que confira a participação do estado no combate à pobreza e exclusão 

social e, por fim, num formato que promova a adequação do público alvo ao acesso 

ao crédito, exigindo-se apenas o aval pessoal ou solidário (SILVA, 2004), por 

exemplo, pode-se afirmar que verdadeiramente foi a iniciativa de Luzzatti a que mais 

                                                
2
 Consiste na formação de grupos de tomadores de empréstimos que se responsabilizam solidariamente pelo 

compromisso com as microfinanceiras (RIBEIRO E CARVALHO, 2006 ). 
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se aproximava do conceito de microcrédito no mundo. Inclusive é atribuída a ele a 

ideia dos conhecidos bancos populares, quando publicou ainda em 1863 a obra “A 

Difusão do Crédito e o Banco Popular”, expondo suas ideias a respeito do 

cooperativismo de crédito para os desafortunados (THENÓRIO FILHO, 1999). 

O conceito de cooperativa de crédito voltada para os mais pobres e com a 

possibilidade de suporte do estado, materializada por Luzzatti, ganhou força por toda 

uma Europa convivendo com a Revolução Industrial e influenciou, decisivamente, 37 

anos depois, em 1900, a iniciativa de Alphonse Desjardins, jornalista, parlamentar e 

estenógrafo, profundo estudioso e pesquisador do cooperativismo e obstinado em 

remediar uma situação de crise econômica vivida na província de Quebec 

(PINHEIRO, 2001), antiga colônia francesa e inglesa e também importante centro 

portuário do Canadá, principalmente até 1860 (ARRUDA; PILETTI, 1997). O 

cooperativismo no modelo Luzzatti enfim se manifestava na América. 

As condições sócioeconômicas talvez tenham influenciado o surgimento de 

uma iniciativa de microcrédito no Canadá, ao contrário dos Estados Unidos da 

América, que se preocupavam em se reconstruírem após o fim recente de uma 

avassaladora guerra civil. No Brasil, o ambiente no início dos anos 1900 era de 

experimentação de uma recente abolição da escravatura e da proclamação de um 

estado republicano, cuja economia, sob a hegemonia dos estados de São Paulo e 

Minas Gerais, grandes produtores de café e leite, respectivamente, era representada 

pelos grandes latifúndios. Vivia-se, assim, a conhecida política elitista do café com 

leite (PILAGALLO, 2002) 

O modelo inovador de Desjardins tinha como objetivo principal gerar 

poupança, criando juntos aos cooperados o hábito de manter reservas financeiras, a 

fim de garantir o atendimento sistemático deles mesmos, realimentado pelos 

recursos retornáveis, promovendo, assim, a autogestão plenamente participativa e 

de autoproteção contra os abusos do perverso sistema financeiro (elitista e de juros 

elevados), experimentado no Canadá naquele período (SOUZA, 1992). Foi este 

inclusive o principal motivo para Desjardins realizar profundos estudos sobre 

cooperativismo, inclusive dos modelos europeus, antes de constituir sua cooperativa 

com características bastante inovadoras para aquela época, como por exemplo: 

 Proposta de criação de um sistema federado, com um órgão 

centralizador; 
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 Contemplava a prestação de serviços de educação e assistência 

técnica; 

 Incentivava a criação de um banco de informações para divulgação das 

cooperativas de crédito já existentes, facilitando o acesso do crédito; 

 Promoção da estabilização econômica dessas cooperativas mediante a 

constituição de um Caixa Central. 

Sua ideia parecia tão atraente e convincente em sua preocupação com os 

menos favorecidos que logo conquistou o apoio dos mutualistas da pequena cidade 

de Levis, da província de Quebec, bem como do clero, quando era fervoroso católico 

(CAVALCANTE, 2006). Ficava bem entendido que com os mutualistas Desjardins 

procurava-se base de sustentação técnica para sua ideia de poupança. Com o clero 

procurava aglutinar o maior número possível de potenciais clientes com o perfil 

socioeconômico ideal para suas intenções, uma vez que a igreja já estava bem 

absorvida com suas preocupações sociais, aflorada fundamentalmente após a 

elaboração da famosa encíclica Rerum Novarum (Das Coisas Novas) pelo Papa 

Leão XIII em 1891 (RECCO; BANDOUK, 2000). 

Não preterindo experiências importantes observadas na época, como a da 

Irlanda no século XVIII, com o Irish Loan Fund System, sistema criado por Dean 

Jonathan Swift que oferecia pequenos créditos para agricultores pobres sem 

garantias reais (SILVA; GÓIS, 2007), Desjardins se destacava pela sensibilidade 

com a causa dos pobres, pois foi habilidoso na construção de seu projeto, mantendo 

contato permanente com grandes detentores de conhecimento do cooperativismo, 

inclusive empírico, como alguns dos pioneiros cooperativistas da Alemanha e Itália 

(Raiffeisen e Luzzatti, em especial), além do teórico Henry William Wolff, autor da 

respeitada obra “The People´s Banks”, e presidente da Aliança Cooperativa 

Internacional – ACI, para, finalmente, em dezembro de 1900, constituir, com a 

pequena quantia de US$ 26,00, a sua entidade que passou a ser chamada de Caixa 

Popular, e que espelhava bem suas verdadeiras intenções em relação ao papel que 

o crédito cooperativo precisava exercer: “Esta associação de crédito é acima de tudo 

uma associação de pessoas, não de dólares” (CAVALCANTE, 2006). Assim, 

consolidou de vez um programa efetivo de crédito destinado aos pobres, mas 

conhecido como crédito popular. Vale lembrar que até então, qualquer ideia, 

manifestação ou projeto de apoio do crédito aos pobres era chamada de crédito 
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popular ou crédito de mútuo solidário. O termo microcrédito só veio a ser utilizado 70 

anos depois, ou seja, após 1970 (YUNUS, 2006). 

Enquanto o modelo cooperativista de Desjardins trazia uma evolução em 

relação a todos os demais modelos experimentados pelo mundo afora no início dos 

anos 90, o Brasil ainda conhecia em 1905 a primeira iniciativa de cooperativismo de 

crédito do tipo Raiffeisen/Luzzattista no município de Lajeado, Rio Grande do Sul, 

trazido pelo suíço e padre jesuíta Teodoro Amstadt, que fazia um trabalho especial 

junto aos agricultores locais, tornando-se, inclusive, líder rural. Colaborou para a 

constituição de 26 cooperativas de crédito, tornando-se o criador da primeira central 

de cooperativas de crédito do Brasil em 1925 (SOUZA, 1992). 

No Canadá, as Caixas Populares de Desjardins já faziam tanto sucesso que 

em 1915, experimentando apoio por todos os lados, diante da expansão dos 

negócios, o parlamento canadense permite, através de lei específica, que os 

sindicatos e outras associações fossem facilitados em iniciativas semelhantes ou 

firmassem parcerias com a própria Caixa Popular, o que estimulou ainda mais os 

negócios que já somavam US$ 250 mil, com empréstimos na maioria inferiores a U$ 

100 (90%).  Pela simplicidade operacional, sobreviveu a grande depressão de 1929 

e até agroindústrias, cooperativas de pequeno a grande porte e companhias de 

seguros passaram a ser subprodutos do cooperativismo. Mas o Sr. Desjardins não 

chegou a conhecer este momento importante de sua Caixa Popular, que em 1945 já 

possuía mais de 140 unidades em atividade, agrupando 30.000 membros ativos. Em 

1920 veio a falecer, aos 66 anos, deixando um legado de grande contribuição para o 

que hoje se denomina de microcrédito, sendo conferido a ele ainda o título de 

Comendador da Ordem de São Gregório, o Grande, pelo Papa Pio X, em 1913 

(CAVALCANTE, 2006). 

Nos EUA, em Boston, a ideia das cooperativas de crédito tivera a liderança de 

um bem sucedido comerciante de nome Edward Filene, que em uma viagem que fez 

a Índia em 1907 sensibilizou-se com algumas iniciativas informais de cooperativismo 

de estímulo ao pequeno crédito que já se manifestava. Assim, em 1909, era 

constituída a primeira cooperativa de crédito (Cooperativa de Crédito Geral de 

Boston – União de Crédito) que, entretanto, se baseava num modelo fechado e 

essencialmente classista, destinada inicialmente aos seus próprios funcionários 

(SOUZA, 1992). Estava, enfim, manifestadas as cooperativas de classe que vieram 

a se espalhar por todo o mundo. 
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Muito embora não podendo ser considerada ainda como uma manifestação 

pioneira do microcrédito nos EUA, a iniciativa de Filene foi determinante para 

promover mudanças profundas no arcabouço regulatório do cooperativismo voltado 

para o crédito por todo país e talvez para o mundo, pois estimulou, juntamente com 

seu advogado, Roy Bergengren, leis federais e estaduais específicas sobre a 

questão, abrindo as portas para outros modelos dentro do pensamento de 

cooperativismo de crédito. Em 1921, quando exercia o cargo de secretário 

americano, Filene ajudou a criar o Departamento Nacional de Cooperativas de 

Crédito, quando sua Cooperativa de Crédito Geral de Boston, mais conhecida como 

Credit Union, já cobria todo o país e se transformava em 1935 na Credit Union 

National Association – CUNA, constituída para servir as federações estaduais 

(SOUZA, 1992). Será que se pode afirmar que naquele instante experimentava-se 

no mundo o primeiro momento do reconhecimento do estado da importância do 

cooperativismo de crédito para o processo de implementação de políticas públicas 

de desenvolvimento?   

Obtendo aderência muito rapidamente por todo os EUA, o cooperativismo de 

crédito começa a ganhar em 1953 um perfil que lembrava microcrédito, ainda que de 

forma embrionário, quando a ideia de um empresário do setor de metalurgia de 

Chicago/EUA, Walter Krump, chamada por ele de Fundos de Ajuda, estimula a 

criação do que passou-se a se chamar de Federação das Ligas de Crédito, que 

nada mais era que a congregação de cooperativas, formando poupança via 

contribuição mínima mensal dos associados, a fim de assistir os mais necessitados 

entre eles, limitado a parte equivalente à quantidade dos associados (MONZONI, 

2008). A novidade aqui é que algumas cooperativas associadas à liga não seguiam 

mais um modelo classista, ainda que pudesse ser, e que os valores tomados 

poderiam ser mínimos e com garantia de aval pessoal ou aval solidário. 

Mas, certamente, o que definitivamente consolidou a presença de várias 

iniciativas de projetos de facilitação do acesso ao crédito pelo mundo, a partir do 

apoio financeiro em especial, foi a constituição em 1946 do Banco Mundial, pois se 

ele surgiu para ajudar na reconstrução dos países destruídos pós-segunda guerra 

mundial, também contribuiu para o desenvolvimento de um fundo destinado ao 

financiamento de projetos de combate à pobreza, via a promoção do emprego e 

renda. Assim, nasceu em 1956 a International Finance Corporation – IFC, entidade 

financeira do Grupo Banco Mundial que recebe recursos doados de mais de 182 
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países do mundo (WORLDBANK, 2010). O IFC passou a viabilizar diversos projetos 

de facilitação do acesso ao crédito pelo mundo, implementados por organizações 

não governamentais, sociedades civis e entidades de capital misto governamental, 

passando a apoiar naquilo que mais dificultava a realização de programas de 

combate a pobreza, ou seja, a pouca disponibilidade de recursos (funding). 

Consolida-se definitivamente no mundo os fundamentos de um modelo de 

acesso ao crédito em suas condicionantes mais básicas para a possibilidade do 

microcrédito, isto é: 

 Reconhecimento da escassez de oferta de trabalho, muito presente nos 

paises economicamente desestruturados após a segunda guerra mundial; 

 Percepção da necessidade de interação com o estado, nas políticas públicas 

de desenvolvimento, como precondição para o pleno apoio do Banco Mundial, 

inclusive; 

 Reconhecimento de uma economia representativa formada por micro, 

pequenas e médias empresas, principalmente na preservação de tradições 

regionais (TANZI; SCHNEIDER; BARBOSA FILHO, 2009); 

 Ambiente de política econômica favorável a políticas de desenvolvimento 

pautadas na “liberdade de transações econômicas”, conforme cita com muita 

propriedade Amartya Sen em sua grande obra literária “Desenvolvimento 

como Liberdade”, pois “tende a ser tipicamente um grande motor do 

crescimento econômico” (2000. p.24); 

 Movimentos de apoio de instituições financeiras de desenvolvimento para o 

suporte aos projetos de expansão do crédito às populações mais pobres do 

mundo (RIBEIRO E CARVALHO, 2006).   

Infelizmente no Brasil, a situação ainda em 1960 era de pouca evolução além 

do modelo de crédito popular cooperativista do tipo Raiffeisen/Luzzattista, 

introduzido pelo padre suíço jesuíta Teodoro Amstadt no Rio Grande do Sul, e 

também do modelo de crédito mútuo de Desjardins, introduzido por uma filha de 

uma tradicional família do Rio de Janeiro egressa do Canadá, após concluir um 

curso de especialização, onde se ampliava a visão do cooperativismo. Constituiu 

muito entusiasmada as Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo Brasileiras, a 

partir de uma experiência com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. 

Maria Thereza Teixeira Mendes ainda ajudou a constituir a Federação Leste 
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Meridional das Cooperativas de Crédito Mútuo – FELEME (SOUZA,1992). É bom 

ressaltar que a percepção da existência naquele momento no Brasil (anos 1960) de 

algum modelo de crédito popular que pudesse lembrar o microcrédito no seu 

conceito mais amplo ainda não era evidente. 

Pelo mundo, a partir de 1960, conforme atesta muitos estudos, muitas foram 

as iniciativas no combate à pobreza via a facilitação da oferta de crédito aos menos 

favorecidos. Começa a se confirmar a presença efetiva do microcrédito, 

destacadamente nos países em desenvolvimento, que passaram a obter apoios de 

entidades em países ricos (Banco Mundial, especialmente) para a implementação de 

programas de desenvolvimento as camadas mais pobres da sociedade (RIBEIRO; 

CARVALHO, 2006). Pode-se dizer, portanto, que o microcrédito, até 1960, em suas 

condições mais elementares, estava à sombra do cooperativismo e era comumente 

chamado de crédito popular. 

 

2.1.1 O Despertar do Microcrédito 

 

 Desprendendo-se enfim do modelo de cooperativismo de crédito e ganhando 

forma de instrumento de política de desenvolvimento, o microcrédito passa a fazer 

parte, a partir dos anos 1960, ainda que timidamente, dos programas de 

desenvolvimento principalmente dos países mais pobres, conforme observa Ribeiro 

e Carvalho (2006). Desperta o interesse de muitas organizações pelo mundo, 

inclusive do terceiro setor, para o aperfeiçoamento do processo de disseminação do 

microcrédito, destacando a iniciativa da Acción International, que constituída em 

1961, a partir de iniciativas voluntárias de estudantes integrantes do Corpo da Paz3 

em atividade em Caracas, na Venezuela, promove uma ação de apoio a 

comunidades carentes, levando melhorias quanto às condições de moradia, 

educação, saúde e especialmente trabalho (ACCIÓN, 2010). Foi a partir da Acción 

que se cunhou o termo microempresa, quando da constatação, em suas ações, da 

existência de pequeníssimos negócios, que logo em seguida, nos anos 70, também 

ajudou a forjar o termo microcrédito ou crédito para microempresas (GULIAK, 2002).  

                                                
3
 Programa do governo norte-americano que presta assistência técnica e promoção do bem estar para a 

compreensão da cultura dos Estados Unidos e a cultura de outros países (site oficial www.peacecorps.gov). 

 

http://www.peacecorps/
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Fica evidente que a Acción International representou, enfim, a iniciativa 

organizacional determinante para o processo de disseminação do microcrédito pelo 

mundo, posteriormente aos esforços do Banco Mundial, através do International 

Finance Corporation – IFC, pois passou a ser uma referência quanto à capacidade 

efetiva de uma entidade não governamental atuar no apoio de um processo até 

então de percepção tão complexa para sua disseminação. Segundo o estudo 

Programa de Microcrédito no Brasil, realizado em 2002 pela Caixa Econômica 

Federal em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD: 

O microcrédito tem mostrado que pode ser sustentável por um 
período considerável de tempo, na medida em que seja correta a 
configuração da estrutura organizacional e metodológica envolvida 
no processo adotado para sua concessão. Uma boa estrutura 
institucional pode atrair recursos significativos que, por sua vez, 
servirão para garantir a saúde da organização; essa conclusão é tão 
válida hoje como no século XIX. (CAIXA, 2002. p.12). 

 

Foi neste cenário que as ações públicas também ganharam corpo em direção 

à importância desenvolvimentista do microcrédito, apesar de algumas literaturas 

reconhecerem que foi o americano Feline, já lá atrás, em 1935, que inaugurou a 

participação do estado no processo de fomento do até então crédito popular, quando 

ajudou a criar o Departamento Nacional de Cooperativas de Crédito (CAIXA, 2002).  

Confirmando a percepção de que foi a partir de 1960 que o microcrédito 

desperta o interesse para o mundo, que na Ásia muitas foram as ações que já 

caracterizavam a prática do produto, muito embora sob a cultura cooperativista, mas 

realmente objetivando, pelo menos, o desenvolvimento regional, como a experiência 

governamental do Bank Rakyat da Malásia, com o seu Kredit Bimas, na Indonésia, 

(programa para atender pequenos produtores rurais com comprovação de 

propriedade e filiação a alguma cooperativa) (CAIXA, 2002). Aliás, o continente 

asiático, pelo que pareceu evidente em algumas referências, foi um celeiro de 

experiências decisivas para o aperfeiçoamento do microcrédito em suas questões 

mais complexas, como o desafio em entender o público alvo e como estimular os 

detentores de fundos para suprir aos projetos. 

 
Os resultados de programas de microcredito na Indonésia foram 
avaliados por Panjaitan-Drioadisuryo e Cloud (1999), que concluíram 
que a maioria dos tomadores foi capaz de expandir suas atividades 
econômicas e sua renda. Os participantes de programas de 
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microcrédito na Indonésia são incentivados a abrirem cadernetas de 
poupança e seus rendimentos, na maioria dos casos, cresceram o 
suficiente para retirá-los da pobreza (CAIXA, 2002.p.13)  

 

Na América Latina, outra entidade financeira, talvez inspirada no modelo do 

IFC do Banco Mundial, crescia no seio da Organização dos Estados Americanos – 

OEA, para promover o desenvolvimento econômico, social e institucional dos países 

do continente. Era o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, criado em 

1958 para incentivar a integração, formulação e apoio financeiro de políticas 

públicas de desenvolvimento (BID, 2010). Assim, confirmava-se pelo mundo 

iniciativas que já não se restringiam a ações pontuais, movidas por modelos 

cooperativistas ou por uma comoção da pobreza, mas de concepção muito mais 

ampla, extrapolando fronteiras e movimentos de classe, por exemplo. Passava-se, 

enfim, a se discutir verdadeiramente programas arrebatadores, muitas vezes 

integrados em um conjunto de projetos que, entre eles, constava a problemática do 

racionamento do crédito a população de baixa renda, muito bem colocada por 

Monzoni quando afirma que “uma série de experiências internacionais confirma que 

o microcrédito pode constituir uma ferramenta eficiente para a promoção da inclusão 

econômica e social das populações mais carentes” (2008, p.34), mas “é amplamente 

reconhecido que a dificuldade de acesso ao crédito constitui uma das principais 

restrições ao desenvolvimento dos pequenos empreendimentos” (2008, p.34). Era o 

microcrédito passando a ser um assunto de interesse global integrado. 

Naquele instante, constata Ribeiro e Carvalho em relação a década entre 

1960 e 1970 “duas vertentes principais mereciam destaque no que se refere as 

experiências internacionais desenvolvidas [...], conduzidas pelos organismos 

internacionais e governos” (2006, p.33). Os autores aqui se referem às experiências 

dos governos com suas instituições financeiras e as experiências do terceiro setor 

(Organizações Não Governamentais – ONGs) e/ou entidades governamentais em 

ações isoladas. Enquanto a primeira vertente mantinha a mesma tecnologia 

financeira das operações de crédito convencional, a segunda vertente apresentava 

um enfoque rigorosamente no social, em detrimento de uma análise técnica de 

viabilidade do negócio. Deparava-se então com um sério paradigma a ser quebrado 

para a viabilidade de recursos para suprir o microcrédito em seus objetivos. Era o 

paradigma da informação imperfeita nos mercados de crédito, defendida, segundo 

Ribeiro e Carvalho, por uma “corrente de pensamento mais recente” (2006, p.27), 
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liderada pelo respeitado Joseph Eugene Stiglitz, economista norte-americano 

considerado um entusiasta da corrente Novo-Keynesiano4: 

 

Que a existência de informações imperfeitas e de elevados custos de 
transação no mercado de crédito impõe restrições de liquidez que, 
por sua vez, afetam as decisões de consumo e as possibilidades de 
investimento, contrariando a idéia previamente concebida de 
neutralidade do mercado financeiro no desenvolvimento dos países 

(RIBEIRO; CARVALHO, 2006.p.27). 

 

Enquanto o mundo experimentava projetos quase sempre apoiados por 

“instituições financeiras voltadas para o desenvolvimento, geralmente mobilizadas 

pelos governos nacionais e por organismos internacionais” (RIBEIRO; CARVALHO 

2006. p. 33), ora focando programas regionais, ora setoriais ou para públicos – alvos 

específicos, a Acción International continuava a contribuir para a melhor 

consolidação do microcrédito, pois em 1970 seus membros executivos divulgavam 

um artigo em que reconheciam que estavam ainda “mais conscientes de que seus 

projetos não abordaram as principais causas da pobreza urbana da América Latina: 

a falta de oportunidades econômicas” (ACCIÓN, 2010). 

 
Começamos a perceber que uma escola ou um sistema de água não 
necessariamente têm um impacto a longo prazo. Estávamos 
simplesmente reorganizando os recursos que a comunidade já tinha 
dentro de si, ao invés de aumentar os seus recursos, disse o diretor 
Terry na época (ACCIÓN, 2010). 

 
Era o reconhecimento de que o problema do emprego nos grandes centros 

urbanos provocava graves distorções de qualidade de vida, com o afloramento do 

empobrecimento e, em paralelo, o surgimento de pequenos negócios informais. Sem 

recursos para crescer mantinham seus negócios “nanicos”, e o mais grave: 

 
Para comprar suprimentos, muitas vezes emprestado de agiotas 
locais com taxas tão elevadas quanto dez por cento por dia. A maior 
parte dos seus lucros foram para pagamentos de juros, deixando-os 
envolvidos em uma luta diária pela sobrevivência (ACCIÓN, 2010). 

  

Um estudo da Organização Internacional do Trabalho – OIT, como resultado 

do Programa Mundial do Trabalho, apresentado em 1969 (TANZI; SCHNEIDER; 

                                                
4 Corrente de pensamento da macroeconomia moderna que na década de 1980 responde a crítica novo clássica 
da corrente keynesiana, com adaptações dos princípios originais keynesianos, em especial quanto a rejeição da 
hipótese da informação perfeita (Revista de Economia Política – http://www.rep.org.br). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.accion.org/Page.aspx%3Fpid%3D221&prev=/search%3Fq%3Dacci%25C3%25B3n%2Binter%26hl%3Dpt-BR&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhiefMTUyVh_pjOQjdpnYFISYeXDAQ
http://www/
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BARBOSA FILHO, 2009), diagnosticava e antecipava o que a Acción International 

empiricamente constatava em 1970.  

  
O padrão de crescimento econômico substitutivo de importações, 
rápido e intensivo em capital, derivava insuficiente oferta de 
empregos ante a população economicamente ativa. 
Conseqüentemente, gerava também um expressivo excedente de 
mão-de-obra que não se manifestava sob a forma de desemprego, 
em virtude da ausência de mecanismos institucionais como o seguro-
desemprego, mas sob a forma de trabalhos realizados em atividades 
organizadas em pequena escala.( CACCIAMALI, 2000, p.01) 

 

Estava cunhado o termo “setor informal”, atribuída sua primeira utilização na 

África ao antropólogo britânico Keith Hart e cuja OIT definia naquele mesmo ano de 

1969 suas características, conforme relatado por Tanzi; Schneider e Barbosa Filho 

(2009): 

 

 Propriedade familiar do empreendimento;  

 Origem e aporte próprio dos recursos;  

 Pequena escala de produção;  

 Facilidade de ingresso;  

 Uso intensivo do fator trabalho e de tecnologia adaptada;  

 Aquisição das qualificações profissionais à parte do sistema escolar de 
ensino;  

 Participação em mercados competitivos e não regulamentados pelo Estado. 
 

É importante constatar que seria lógico que somente com o reconhecimento 

da importância e representatividade do setor informal pela iniciativa pública é que a 

formulação de políticas nacionais e regionais voltadas para aquele setor fossem 

discutidas. Portanto, certamente, foi na década de 70, a partir dos relatórios da OIT, 

gerados por conta daquele Programa Mundial do Trabalho, que o setor informal 

ganhou notoriedade suficiente para provocar a gestão pública por todo o mundo 

(TANZI; SCHNEIDER E BARBOSA FILHO,2009). Mas, enquanto isto, a Acción 

International já estava na dianteira, apostando fortemente em projetos destinados ao 

setor informal por todos os continentes, destacadamente na América Latina, com o 

projeto União Nordestina de Assistência as Pequenas Organizações – UNO que, por 

reunir as condições ideais, foi implementado primeiramente no Brasil, em 1972 em 

Salvador-BA e em 1973 em Recife-PE (ACCIÓN, 2010). É interessante perceber 

com isso que a Acción International também auxiliava no entendimento do mundo 

para o aperfeiçoamento do microcrédito destinado a uma demanda urbana, a partir 
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do maior aprofundamento dos desafios e questionamentos que o setor informal 

imprimia e imprime na problemática economia dos grandes centros urbanos (TANZI; 

SCHNEIDER; BARBOSA FILHO, 2009 ) 

Evidentemente, em paralelo, outros programas implementados em diversos 

países, basicamente pelos governos nacionais e por outros organismos 

internacionais, através de suas instituições financeiras para o desenvolvimento 

(RIBEIRO; CARVALHO, 2006), também contribuíam para o aperfeiçoamento do 

microcrédito, mas agregavam um outro tipo de observação: 

 
Esses programas fizeram parte das estratégias de desenvolvimento 
de muitos países e foram caracterizados por taxas de inadimplência 
usualmente superiores a 50%, custos de subsídios inflados e grande 
parte do crédito desviado aos politicamente poderosos, ao invés de 
destinados ao público-alvo (MORDUCH, 1999, p.1570) 

 
Naquele momento nasciam assim três questionamentos decisivos para o 

futuro do microcrédito: 

 Como superar o paradigma da informação imperfeita nos mercados de 
crédito? 

 Como romper o desafio de se conhecer melhor o público-alvo, ainda 
tão desconhecido? 

 Qual e como aplicar uma metodologia diferenciada para o público tão 
desafortunado?  

 

Assim, não por acaso, o momento de percepção de grandeza do setor 

informal pela OIT, que a partir de então despertou o mundo, é o mesmo momento do 

despertar do microcrédito para uma dimensão maior, bem ratificada pelas iniciativas 

da Acción. Se antes os projetos de microcrédito eram quase sempre pontuais, 

apoiados por instituições financeiras de desenvolvimento e iniciativas públicas 

isoladas, passou-se a se discutir intensamente sua viabilidade e suas 

potencialidades, destacadamente por uma linha de pensamento determinante para o 

enriquecimento das políticas de crédito aos menos favorecidos, capitaniada inclusive 

pelo Banco Mundial (RIBEIRO; CARVALHO, 2006). Foi o que ficou batizada em 

1973 de Escola de Ohio, da Universidade de mesmo nome nos EUA, e que 

abordava quatro importantes princípios básicos segundo ainda Ribeiro e Carvalho 

(2006): 

 O crédito tem papel facilitador e não de líder no processo de 

desenvolvimento econômico; 
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 Crença na eficácia de intermediários financeiros informais nos países 

em desenvolvimento, no atendimento das necessidades a custos 

inferiores aos das instituições financeiras para o desenvolvimento; 

 Oposição a ideia de eficiência dos empréstimos direcionados a setores 

específicos, tipos de atividade econômica ou grupos socioeconômicos; 

 Hostilidade ao direcionamento de subsídios, sob qualquer forma, às 

instituições financeiras para o desenvolvimento. 

 
Se a Escola de Ohio foi polêmica em algumas questões (entendia que os 

mercados ditos informais eram de competição perfeita, por exemplo), pelo menos 

despertou para o mundo a necessidade de se implementar um novo conceito de 

estruturação das instituições financeiras de desenvolvimento, mais inovadoras e 

com “objetivos mais produtivos e redistributivos e com sustentabilidade financeira” 

(RIBEIRO; CARVALHO, 2006, p.34-35). Nascia assim, o entendimento claro da 

possibilidade do microcrédito com viabilidade financeira (lucratividade), sem 

abandonar o benefício social inerente. Estava, enfim, construída a base para superar 

um dos três questionamentos decisivos para o futuro do microcrédito, conforme aqui 

anteriormente abordado: o paradigma da informação imperfeita nos mercados de 

crédito. O processo de inovação tecnológica das instituições financeiras para vencer 

os desafios da elevada subjetividade das informações na análise do microcrédito 

estava pavimentado, conforme colabora mais uma vez Ribeiro e Carvalho (2006), 

quando o mundo financeiro estava começando a experimentar, a partir de 1960, nas 

decisões de créditos massificados, uma ferramenta de análise denominada Credit 

Scoring, inventada por Earl Judson Isaac, matemático, e Bill Feira, engenheiro 

(FICO, 2010).   

Observou-se que na esteira da inovação tecnológica que aperfeiçoava as 

análises de crédito nas instituições financeiras, especialmente para pessoas físicas 

e pequenos negócios, um ambiente de mais confiança, esboçado pelo lado 

financeiro do microcrédito, estimulava os governos a repensarem projetos de apoio 

ao setor informal principalmente (TANZI; SCHNEIDER; BARBOSA FILHO, 2009). 

Com isso, os primeiros passos foram no sentido de moldar medidas regulatórias ao 

microcrédito, a fim de atender exigências recíprocas.   

 
Através do microcrédito, tais instituições colocam em prática uma 
nova tecnologia de administração de risco, possibilitando a 
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superação de dificuldades impostas pela falta de garantias reais e 
pela assimetria ou ausência de informações características dessa 
camada da população (RIBEIRO; CARVALHO, 2006, p. 37). 

 

Ao mesmo tempo, surgiam manifestações de apoio na melhoria da gestão de 

informações para uma facilitação da disseminação do pequeno crédito. Era o 

terceiro setor, que se fortalecia na sua importância na busca por uma especialização 

como forma de suprir de forma terceirizada as necessidades dos projetos de 

disseminação do microcrédito, muito bem representado pelos trabalhos da Acción 

International, que passaram a ser definitivamente uma referência mundial. Aqui 

estava a solução para a superação do outro questionamento relacionado ao desafio 

de se conhecer melhor o público alvo do microcrédito, ainda tão desconhecido. 

 
Dadas as condições macroeconômicas, políticas, legais, regulatórias 
e demográficas adequadas (excetuando-se ambientes hiper-
inflacionários e/ou com taxas de juros controladas), instituições 
comerciais podem se desenvolver para fornecer serviços financeiros 
a população de baixa renda de forma rentável, sem subsidio e com 
amplo alcance do público-alvo. (RIBEIRO; CARVALHO, 2006, p. 36). 

  
Em meio a um momento muito perceptível de mudanças de rumo do 

microcrédito para o caminho de sua real possibilidade de viabilidade no seu papel de 

ferramenta de combate a pobreza, surge na Ásia uma experiência que veio a 

responder ao terceiro questionamento quanto ao melhor modelo de microcrédito a 

ser aplicado, com chances de sucesso. Foi em Bangladesh, a partir da comoção do 

economista Muhammad Yunus de que algo deveria ser feito para combater uma das 

mais graves crises de fome vivida naquele país em 1974.  

 
Para ultrapassar a barreira da garantia, o modelo de negócio do 
professor Yunus desprezou as regras convencionais das instituições 
financeiras, normalmente carregadas de burocracia e exigências de 
garantias reais, e contou com o “aval solidário”: as pessoas eram 
divididas em grupos de três a cinco pessoas que se 
responsabilizavam solidariamente pelo pagamento do empréstimo. 
 
Outro elemento importante introduzido no modelo foi a figura do 
agente de crédito, profissional especialmente capacitado para análise 
e acompanhamento pessoal dos empréstimos (MONZONI, 2008, p 
45).  

 
Estava, enfim, encontrada a experimentação que veio a consolidar o 

microcrédito no modelo que hoje vem sendo aplicado no mundo, cujas principais 

características operacionais promovidas pela iniciativa do Sr Yunus, após a 



36 

 

  

 

implantação de sua experiência inicial, através da parceria com o banco estatal 

agrícola de Bangladesh em 1977, foram: 

 A decisiva importância da figura do agente de crédito como ferramenta 

estratégica; 

 A prática do aval solidário, fortalecida pelo aumento da confiabilidade das 

informações subjetivas apuradas pelos agentes de crédito; 

 Um novo perfil de estreitamento no relacionamento com o estado, deixando-

o mais esclarecido e envolvido dos resultados que fazem do microcrédito 

uma estratégica ferramenta de combate à pobreza. 

O Sr. Yunus inclusive chegou a debater com a Escola de Ohio os 

questionamentos que pairavam na época sobre as dificuldades que o microcrédito 

enfrentava para sua disseminação. Foi contrário a alguns pontos de vista, 

especialmente sobre taxas de juros, que precisariam ser mais baixas (RIBEIRO; 

CARVALHO, 2006). Defendia que o recrutamento do pessoal envolvido nos 

trabalhos (agentes de crédito) deveria ser do local de atuação, por conhecerem 

melhor o público alvo que ele sempre considerava muito diferenciado. Também 

considerava estratégico o envolvimento de lideranças, se possível locais, no 

processo disseminador, quando já atuava da seguinte forma: 

 
O gerente convida as autoridades da aldeia, os chefes religiosos, os 
professores e os funcionários do governo para uma reunião na qual 
um funcionário nosso explicava o funcionamento do banco nos 
mínimos detalhes (YUNUS, 2006, p.180).  

 

O grande diferencial para que os trabalhos do Sr. Yunus passassem a ser 

uma referência de um modelo moderno do microcrédito no mundo foi que não só 

respondeu aos vários questionamentos que dificultavam a sua disseminação nos 

anos de 1970, como também ensinou a superar problemas que geralmente são 

típicos de cada região considerada. Declarou, por exemplo, que teve que “lutar 

duramente para instaurar em Bangladesh uma contracultura, e muitas vezes somos 

considerados instigadores de uma verdadeira revolução social” (YUNUS, 2006, 

p.184). Outro problema experimentado foi de que “Bangladesh é o país das 

catástrofes naturais, e precisamos levá-las em conta em nossas atividades” (YUNUS, 

2006, p.193). Era a inserção no debate sobre o aperfeiçoamento do microcrédito, de 

algo até então nunca pensado: as diferenças regionais. 



37 

 

  

 

Quadro 1 
Evolução para o Microcrédito 

 

 Luigi  
Luzzatti 

Alphonse 
Desjardins 

Muhammad 
Yunus 

Origem EUROPA, a partir 
de 1846 

AMÉRICA, a 
partir de 1900 

ÁSIA, a partir de 
1976 

Modelo Cooperativista Cooperativista Instrumento de 
combate à pobreza 

Condicionantes    

Empréstimos pequenos 
valores  

 

   

Cobertura das atividades 
informais e formais 

   

Apenas com aval solidário    

Sem limite de área atuação     

Interação com o estado na 
necessidade de controle 

   

Orientação 
empresarial e 

assistência técnica 

   

Perfil de instituição financeira 
com caixa central e poupança 

   

Criação de um banco de 
informações  

   

Envolvimento pleno com o 
setor público para uma 

aproximação permanente com 
as iniciativas, especialmente 

locais 

   

Crédito destinado a produção  
(capital de giro e 

investimentos) 

   

Atividade decisiva do agente 
de crédito 

   

Considerações das diferenças 
regionais 

   

Envolvimento de lideranças 
locais 

   

Fonte: Elaboração própria 

 

O quadro 1 deixa bastante evidente o quanto o microcrédito avançou em 

aperfeiçoamento, cuja maior contribuição dos trabalhos do Sr. Yunus foi para o 

despertar da importância do setor público para a necessidade de uma aproximação 

permanente com as iniciativas, especialmente locais, de disseminação do 

microcrédito. Por fim, em meados dos anos de 1970, uma combinação de estudos e 

experiências pelo mundo gerou uma base estruturadora que deu sentido à 

viabilidade do microcrédito, conforme sintetiza o quadro 2. 
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Quadro 2 
Cronologia dos Eventos Estruturadores 

 
 Anos Eventos  

 
 
A 
n 
t 
e 
s 
 
1 
9 
6 
0 

1846 
a 

1900 
 
 

1946 
 

1956 
 
 

1958 

- Base do cooperativismo de crédito não classista, voltado para o 
produtivo, no estimulo à promoção do trabalho e renda, com integração 
do estado e preocupação com a orientação e assistência, e ainda a 
formação de poupança;. 
 
- Constituição do Banco Mundial; 
 
- Constituição do braço financeiro International Finance Corporation – 
IFC, do Banco Mundial; 
 
- Constituição do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
instituição financeira da Organização dos Estados Americanos – OEA, de 
apoio aos projetos de combate à pobreza na América Latina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
p
ó
s 
 
1
9
6
0 
 

1961 
 
 
 

1973 
 
 
 

1974 
 
 
 

Anos 
80 

 
1983 

 
 

1990 
 
 
 

Anos 
90 

 
 
 

2004 
 
 
 

2005 

- Implementação da Acción International, primeira organização não 
governamental internacional precursora das primeiras iniciativas 
independentes do microcrédito no mundo; 
 
- As posições da Escola de Ohio despertaram os bancos para a 
necessidade de inovação tecnológica na facilitação da análise de créditos 
mais complexos; 
 
- Experiências inovadoras do microcrédito na Ásia, destacadamente do 
Economista Muhammad Yunus, culminando com a criação do Banco 
Grammen; 
 
- Fortalecimento de uma rede integrada informal de atores do 
Microcrédito, basicamente do terceiro setor; 
 
- Constituição do Banco Grammen de Muhammad Yunus, em 
Bangladesh; 
 
- Formação da Cúpula Global do Microcrédito, liderada pelo Banco 
Mundial e composta pelo Consultative Group to Assist the Poor – CGAP 
e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 
 
- Iniciativas de bancos governamentais pelo mundo, decisivos para a 
implementação de políticas públicas nacionais de desenvolvimento, 
principalmente no incremento de fundos para fomentar os negócios com 
microcrédito; 
 
- Proclamação do ano de 2005 como o Ano Internacional do Microcrédito, 
pela Assembléia Geral das Nações Unidas, através da resolução 53/197. 
 
- Reunião do G8 em Paris, ratificando o apoio do microcrédito e 
reconhecendo como ferramenta poderosa para ajudar a alcançar os 
objetivos da Declaração do Milênio da ONU; 
 

Fonte: Elaboração própria 

 
É importante realçar que a notória expansão do microcrédito, especialmente a 

partir dos anos 1960, se deu numa base de ações que partiu essencialmente de 

projetos nascidos em bancos e/ou agências internacionais de desenvolvimento, nas 
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chamadas Organizações Intergovernamentais – OIGs, e ainda das organizações do 

terceiro setor e até iniciativas privadas em parcerias, sempre com o objetivo de 

combater a pobreza pelo viés bem defendido por Amartyan Sen (2000), em sua obra 

“Desenvolvimento como Liberdade”, muito provavelmente porque logo após a 

Segunda Guerra Mundial, dificilmente poderia se contar com uma presença forte dos 

governos nacionais na disponibilidade estrutural e financeira para projetos tão 

complexos na demanda de uma expertise própria. Foram iniciativas como do Banco 

Mundial, que começaram a construir e apoiar projetos de desenvolvimento também 

de microcrédito, através de seu braço financeiro IFC, seguida pelo BID, da OEA e 

destacadamente da United States Agency for International Development – USAID, 

do governo americano (MONZONI, 2008). Não se tinha referência de projetos que 

tivessem nascidos no centro de qualquer política pública nacional específica, 

utilizando-se do microcrédito no combate à pobreza, conforme entendia Ohanyann: 

 

As estruturas nacionais de governo, como o principal meio entre as 
fontes internacionais de financiamento e as camadas mais pobres da 
sociedade, não se mostraram ser um meio eficaz para traduzir em 
desenvolvimento sustentável.(OHANYANN, 2008, p.24). 

 

Entrevistando gestores de Organizações Não Governamentais – ONGs e 

Organizações Intergovernamentais – OIGs, Anna Ohanyann (2008) atesta sua 

conclusão, apurando colocações sempre de preocupação com custos e pesadas 

estruturas operacionais possíveis de viabilidade da gestão pública, destacadamente 

em relação ao “impacto negativo da governação para integrar políticas eficazes de 

custo” (2008, p.24). Reforçando, apurou ainda com mais precisão outras colocações 

sobre os “elevados custos administrativos de políticas governamentais que colocam 

em cheque se os recursos aplicados efetivamente estariam chegando aos pobres” 

(OHANYANN, 2008, p.24).   Enfim, avalia que a “ameaça ao status quo na política 

de ajuda foi um dos fatores para os projetos de microcrédito se utilizarem de canais 

informais de integração” (OHANYANN, 2008, p.24). São as chamadas redes 

internacionais de organizações muito bem definidas por Teixeira: 

 
No intuito de superar o localismo e o isolamento, nos últimos anos as 
organizações de sociedade civil passaram a formar redes tendo em 
vista seu próprio fortalecimento, por meio da troca de experiências, 
informações e, em alguns casos, da promoção de ações conjuntas 
(1999, p. 161) 
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Mas, não se pode esquecer também o estágio em que se encontrava o que 

Heidemann e Salm chama de “políticas de progresso” no começo do século XX. Se 

até o século XIX foi um “tempo em que a filosofia e a prática do liberalismo tiveram 

sua expressão áurea” (2009, p.24-25) quando o “estado praticamente não tinha um 

papel a exercer em relação a economia” (2009, p.24-25), Heidemann e Salm conclui 

que “até as primeiras décadas do século XX a promoção do progresso esteve, 

mormente, a cargo das forças da economia de mercado sob o comando teórico da 

economia política” (2009, p.24-25). 

De fato, o histórico das manifestações de projetos de microcrédito espalhados 

pelo mundo confirma que, primeiramente, se formou uma rede integrada informal 

fora do “domínio de instituições de desenvolvimento”, conforme entende Ohanyann, 

através de “pequenos círculos de elites políticas e econômicas do mundo em 

desenvolvimento, com base institucional limitada que pareciam ser o único canal 

viável para absorver os fundos de ajuda” (2008, p.25). Esta situação foi ainda mais 

consolidada quando se experimentava um ambiente combinando “desenvolvimento 

acoplado a liberalização dos mercados e a uma exacerbada posição de pobreza nos 

países em desenvolvimento” (OHANYANN,2008. p.25). 

Mas não durou muito para que o microcrédito passasse a fazer parte da 

agenda das instituições de desenvolvimento, fechando enfim um processo de 

vínculo paralelo com as OIGs, que culminou com um assentamento institucional. 

Confirmou-se assim a institucionalização intergovernamental da rede, após as 

tentativas de mobilização sistêmica de estruturas de financiamento, pela 

implementação em 1990 da Cúpula Global do Microcrédito, liderada pelo Banco 

Mundial e composta pelo Consultative Group to Assist the Poor – CGAP e o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (criado em 1965) 

(OHANYANN, 2008). Aliás, o Banco Mundial sempre entendeu a grandeza do papel 

do terceiro setor no processo de disseminação do microcrédito já naquele momento, 

quando Teixeira observa: “O Banco Mundial reconhece [...] avalia como importante 

os trabalhos desenvolvidos pelo terceiro setor, sua eficácia e baixo custo, além da 

grande aceitação nas comunidades” (1999, p.143) 

Aquela altura, já existia uma percepção clara em relação às respostas dos 

governos nacionais para projeto como de microcrédito, quando Teixeira (1999) 

afirma: 
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As experiências de projetos realizados por governos de diversos 
paises do terceiro mundo tem sido desastrosas, não apenas quanto a 
eficácia e custo, mas também quanto aos métodos paternalistas ou 
autoritários (1999, p.143) 

 

Se até 1990 constatou-se um processo ainda que embrionário de construção 

de uma institucionalização das iniciativas de microcrédito pelo mundo, através do 

Banco Mundial e as OIGs, experiências locais, a partir de governos nacionais, por 

exemplo, não se tinham referências a não ser na Ásia, destacadamente com o Sr. 

Yunus, em Bangladesh.  

Enquanto isso, por todo o mundo, iniciativas multilaterais em redes informais 

já desde os anos 1970 se destacavam, como da Consultative Group to Assist the 

Poor – CGAP, consórcio de cooperação parceira do Banco Mundial, bem como do 

banco de desenvolvimento Asian Development Bank, das Filipinas, promotor de 

políticas, infraestrutura e instituições de microcrédito na Ásia (MONZONI, 2008), 

além do Oikocredit Microfinance5, cooperativa doadora de bancos dos países baixos 

para o combate à pobreza. Ficavam confirmadas, assim, importantes ações 

multilaterais na América do Norte, Ásia e Europa, cujos dados da Cúpula Global do 

Microcrédito, contavam 51 entidades registradas em 1999 (OHANYANN, 2008). 

Como resultado do Plano Marshal6, a USAID desde 1961 contribuía de forma 

bilateral em projetos de promoção do desenvolvimento via o microcrédito em países 

considerados pobres. Paralelamente, as organizações não governamentais de 

suporte técnico e/ou financeiro já implementavam uma forte atuação e serviam de 

referencial, partindo do exemplo da Acción International (EUA, 1961), passando pelo 

Bangladesh Rural Advancement Committe – BRAC (1972),  TechnoServe (EUA, 

1968), Instituto Freedom from Hunger (iniciou na China, 1946), Centre for Human 

Development – Proshika (Bangladesh, 1976) e o Association for Social 

Advancement – ASA (Paquistão,1979). Mais uma vez ficavam confirmadas 

expressivas manifestações na América do Norte e Ásia, desta feita com iniciativas 

bilaterais e do terceiro setor, cujos dados da Cúpula Global do Microcrédito 

contavam 695 entidades até 1999 (OHANYANN, 2008).  

                                                
5 Consultado o site oficial http://www.oikocredit.org 
6 Em 1948 foi instaurado o Plano Marshall (nome do então secretário do Estado George Marshall) pelos EUA que 

visava à ajuda para a reconstrução da Europa após o término da Segunda Guerra Mundial quando se encontrava 
praticamente destruída, os meios de produção arrasados, impossibilitando as exportações e o comércio interno 

(www.usaid.gov/multimedia/marshall/). 

http://www.oikocredit.org/
http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/plano-marshall.htm
http://www.usaid/
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A Consolidação do retoque dado pelo Sr. Yunus em sua experiência em 

Bangladesh em 1974, na disseminação do microcrédito com chances reais de 

sucesso, foi o modelo que finalmente passou a ser referência em todas as iniciativas 

internacionais já em experimentação, como as surgidas posteriormente aos seus 

trabalhos (MONZONNI, 2008), especialmente à medida que suas ações obtiam 

resultados favoráveis, fundamentados nos três tentáculos inovadores e decisores: 

 

 Profundo conhecimento do público alvo, utilizando-se de agentes de 

crédito locais; 

 Aval solidário como forma de aumentar as chances de retorno dos 

empréstimos, através do maior compromisso gerado entre os 

beneficiados; 

 O fortalecimento do papel do agente de crédito no processo de 

prospecção e avaliação dos cadastros prospectados. 

 

Mais importante, a expansão de seus negócios também despertava os 

gestores públicos, especialmente na Ásia.  O próprio projeto do Banco Grammen do 

Sr. Yunus, estabelecido por decreto em 1983, foi uma manifestação que se pode 

dizer pública, construída numa base de pensamento voltada para o bem comum, 

partindo de uma ideia de um cidadão comum em sintonia com um gestor público 

local, imbuídos de boas intenções e conhecimento (YUNUS, 2006). Mesmo porque, 

uma vez que iniciativas de microcrédito são implementadas por um banco local de 

controle estatal, muito consequentemente surgem políticas internas (regionais e/ou 

nacionais) que tendem a amparar as ações daquela instituição. Seria o começo de 

experiências de governos nacionais em direção à estruturação de políticas públicas 

nacionais de microcrédito. 

 
Em termos políticos – administrativos, o desenvolvimento de uma 
sociedade resulta de decisões formuladas e implementadas pelos 
governos dos estados nacionais, subnacionais e supranacionais em 
conjunto com as demais forcas vivas da sociedade, sobretudo as 
forças de mercado em seu sentido lato. Em seu conjunto, essas 
decisões e ações de governo e de outros atores sociais constituem o 
que se conhece com o nome genérico de políticas publicas 
(HEIDEMANN; SALM, 2009, p. 28). 
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 É fato que a temática do microcrédito teve seu momento inicial de maior 

discussão a partir de 1970, com a especial atenção dada pelo Banco Mundial e 

organizações de promoção do desenvolvimento. Entretanto, conforme coloca Anna 

Ohanyann (2008), a institucionalização intergovernamental ficou bem clara a partir 

da implementação de fóruns como da Cúpula Global do Microcrédito em 1990, 

(Banco Mundial, CGAP e o PNUD da ONU), inclusive promovendo uma forte 

expansão na quantidade de ONGs registradas, bancos e instituições financeiras pelo 

mundo até 1999. Mas ainda não estava bem clara em âmbito nacional, 

principalmente nos países em desenvolvimento, a formulação objetiva de políticas 

públicas de desenvolvimento utilizando-se do microcrédito, cujo processo de 

aprendizado era permanente, apesar do reconhecimento da ONU na confirmação do 

microcrédito como instrumento legítimo para a erradicação da pobreza, e de 

compromissos explícitos do Banco Mundial e de países desenvolvidos como os 

EUA, que promoviam e promovem constantes ajustes estruturais e resolutivos para 

facilitarem a atuação da rede integrada de promotores do microcrédito no mundo. 

O exemplo do Bancosol (1986), na Bolívia, confirma que foi graças a reformas 

do sistema bancário daquele país que se alcançou o sucesso que hoje é do seu 

programa de microcrédito. Outro exemplo é a formação de novos fóruns de debates 

promovidos por todo o mundo que facilitam “a aprovação de resoluções e 

ordenamentos jurídicos que reforçam a posição política do microcrédito” 

(OHANYANN, 2008, p. 47). Também é destaque as gestões públicas regionais ou 

locais, que percebendo o alcance e os benefícios que o microcrédito vem 

promovendo, através das várias referências de sucesso pelo mundo e já começam a 

imprimir um ritmo mais forte em direção às ações das redes integradas de 

microcrédito (projetos de âmbito estadual e até municipal, como os conhecidos 

Bancos do Povo no Brasil, por exemplo) (MONZONI, 2008). Em troca, os mesmos 

poderes regionais/locais contribuem com bases legais e estruturais locais para 

oferecer sustentabilidade aos projetos. É a análise definitiva da importância que 

deve ser dada ao capital social local que Putnam (1993) trata com tanta propriedade 

e que o Sr.Yunus utiliza em seus projetos como diferencial estratégico. Percebe-se 

assim, um movimento descentralizado de políticas sociais, como do microcrédito, 

antecipando-se a decisões políticas de cima para baixo, talvez porque o microcrédito 

costuma gerar um forte impacto sobre a prestação de serviços locais (OHANYANN, 

2008). 
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Assim, a discussão a partir dos anos de 1990 não mais era sobre a 

disseminação do microcrédito e suas dificuldades iniciais, possibilidades e 

resultados concretos, mas de que forma ele poderia contribuir para as políticas 

públicas de desenvolvimento. Para Heidemann e Salm se “a definição de políticas 

públicas inclui ao mesmo tempo dois elementos-chave, a saber: ação e intenção” 

(2009, p.30), o estágio em que chegou o microcrédito nos anos 90 já estava mais do 

que na hora de despertar o interesse da administração pública, especialmente 

nacional.  E Heidemann e Salm reforça: 

 
O esforço do governo de uma comunidade política pode contar com 
um sistema de mercado que seja politicamente regulado para 
organizar e administrar sua economia, uma vez que os problemas de 
natureza comum em geral não apetecem aos agentes de um sistema 
que depende de compensações individualísticas para funcionar 
(2009, p.33) 

 

Mesmo porque, os problemas que são de âmbito do estado, entre eles 

destacam-se os que tratam da desigualdade social, estão ganhando dimensões 

preocupantes e se os governos nacionais não se envolvem com questões produtivas 

ou administrativas, pelo menos precisam se envolver com a fiscalização e 

regulamentação (HEIDEMANN; SALM, 2009). Se o contexto de grandeza do 

microcrédito, com suas manifestações e ações conjuntas e seus resultados, 

extrapolaram a rede integrada mundial que fortaleceu e consolidou seus reais 

objetivos, e partilharam iniciativas em níveis intergovernamentais, porque não 

poderiam fazer parte das políticas públicas nacionais?     

Como explica ainda Heidemann e Salm, citando Bobbio, “as decisões 

políticas refletem em maior ou menor grau a teoria das decisões coletivas, núcleo da 

moderna teoria da democracia” (2009, p.34). Que o processo de políticas públicas 

inicia-se com a decisão e posterior implementação, que depende de ações que 

nascem principalmente das organizações de serviços. E conclui Heidemann e Salm 

“sem essas estratégicas de ação, outras teriam de ser inventadas, sob pena de os 

propósitos oficiais e públicos não se transformarem em políticas positivas” (2009, 

p.37).  Sob este entendimento, o microcrédito já faz parte das diretrizes de 

organizações prestadoras de serviços financeiros por todo o mundo desde os anos 

de 1970, inclusive instituições de controle estatal, como a do próprio Muhammad 

Yunus no seu início (YUNUS, 2006). Portanto, presume-se que as políticas 
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nacionais de microcrédito pelo mundo tiveram sua origem nas instituições 

financeiras de controle nacional, traçando um paralelo de que em âmbito 

internacional foi fundamental o papel de estímulo do Banco Mundial. Enfim, 

expressivamente a partir de 1990 os bancos governamentais pelo mundo foram 

decisivos para a implementação de políticas públicas centrais de desenvolvimento, 

principalmente no incremento de fundos para fomentar os negócios de microcrédito, 

seja por meio de parcerias ou diretamente. Os planos iniciais do BNDES no Brasil 

em relação ao microcrédito foram exemplos disto, com o Programa do Crédito 

Produtivo Popular – PCPP em 1996 (BNDES, 2010). 

Os dados publicados pela Cúpula Global do Microcrédito (MSC, 2010), 

referente aos resultados no mundo até 2006, indicavam que as instituições de 

microcrédito já haviam realizados 133 milhões de dólares de microempréstimos, 

contra os 13 milhões de dólares até 1997. Deste total, cerca de 70% foram 

direcionados para pessoas que viviam com menos de um dólar por dia. Segundo a 

Cúpula, considerando uma família com cinco membros em média, deduz-se que o 

microcrédito já tenha beneficiado 460 milhões de pessoas no planeta.  

Percebe-se claramente, com os números da Cúpula Global do Microcrédito, 

que a partir do final dos anos de 1990 o volume de negócios conheceu um 

substancial incremento, coincidindo certamente com a colheita dos resultados de 

uma década de amadurecimento da construção de políticas publicas de 

desenvolvimento, inclusive nacionais, que evidentemente fortaleceram institucional, 

legal e operacionalmente diversos projetos que precisavam decisivamente de apoios 

dos governos centrais (OHANYANN, 2008). Na América Latina, por exemplo, são 

referências os casos de bancos estatais, como o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e do Banco do Estado do Chile – 

BancoEstado, ambos iniciando programas de microcrédito em meados da década 

dos anos de 1990, e que exerceram um importante papel de promoção do 

desenvolvimento, através de políticas específicas de microcrédito (MONZONI, 2008). 

Na Ásia não foi diferente, pois praticamente os grandes projetos de implementação 

do microcrédito foram iniciados e conduzidos por bancos estatais, sendo o próprio 

Banco Grammen, do Sr. Yunus um exemplo disto, além do caso emblemático do 

Banco Rakyat da Indonésia ( RIBEIRO; CARVALHO, 2006). 

No Brasil, a então recente democracia alcançada e os avanços na 

implantação de políticas sociais, associado a uma expansão da rede integrada 



46 

 

  

 

nacional de entidades disseminadoras de microcrédito, a reboque da rede integrada 

internacional, culminou em 1994 com a instituição do Programa Nacional de 

Geração de Emprego e Renda – PROGER, que também atendia e ainda atende aos 

microempreendedores informais. Ainda que não fosse um programa com intenções 

claras de atuar como microcrédito, já despertava para novas políticas específicas de 

apoio ao setor informal a partir de seus resultados (PROGER, 2010). 

Ganhando importância através de redes informais integradas, alcançando 

institucionalização intergovernamental, com o decisivo apoio do Banco Mundial 

(OHANYANN, 2008), e firmando-se, por fim, no seio das formulações de políticas 

sociais de governos centrais pelo mundo, o microcrédito, após 50 anos de intensa 

experimentação e aprimoramento, finalmente encontra, sob a inspiradora 

contribuição bem retocada do modelo do Sr.Yunus (dos três tentáculos decisores 

anteriormente citados), seu momento mais importante, quando foi reconhecido pela 

ONU “como uma ferramenta fundamental para apoiar o desenvolvimento dos mais 

pobres no mundo do trabalho, em especial as mulheres”(MONZONI, 2008, p.36). 

Assim, em 2004 a Assembléia Geral das Nações Unidas, através da resolução 

53/197, proclamou o ano de 2005 como o Ano Internacional do Microcrédito. O 

Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas de Capital – UNCDF, juntamente 

com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas – 

DESA, lideraram o foco das atenções na “planificação conceitual e as ações 

políticas, econômicas, educacionais e sociais que deveriam nortear a participação 

de todos os estados – membros nesse esforço” (MONZONI, 2008, p.36).  

No ano seguinte (2006), o Sr. Yunus recebe o Prêmio Nobel da Paz, 

consagrando de vez a importância do microcrédito quanto ao seu papel de promotor 

do desenvolvimento a partir da base da pirâmide.  

O Comitê Norueguês do Nobel decidiu atribuir o Prêmio Nobel da 
Paz de 2006, dividido em duas partes iguais, para Muhammad Yunus 
e o Grameen Bank por seus esforços para criar desenvolvimento 
econômico e social a partir de baixo. Uma paz duradoura não pode 
ser alcançada a menos que grandes grupos populacionais encontrem 
formas de sair da pobreza. O microcrédito é um desses meios. 
Desenvolvimento de baixo também serve para fazer avançar a 
democracia e direitos humanos (EDITAL DO PREMIO NOBEL DA 
PAZ, 2006).  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://nobelprize.org/redirect/links_out/prizeawarder.php%3Ffrom%3D/nobel_prizes/peace/laureates/2005/press.html%26object%3Dnobelpeaceprize.org%26to%3Dhttp://nobelpeaceprize.org/&prev=/search%3Fq%3Ddocumento%2Bcommittee%2Bof%2Bthe%2BNobel%2BPeace%2BPrize%2B2006%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhh9iCy55v_WGtO7ypxVzBd_OKtatQ
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Mas, ainda em 2005, o G87, reunido em Paris, já havia ratificado o apoio ao 

microcrédito, reconhecendo que os níveis gerais de acesso ao financiamento eram 

muito baixos no mundo, citando que em muitos países africanos, por exemplo, 

apenas 10% da população adulta tinha acesso ao sistema bancário, sendo, portanto, 

um freio ao crescimento e a oportunidades. O esforço da ONU e do Banco Mundial, 

portanto, era reconhecidamente oportuno e naquela ocasião a conferência estava 

concordando que o microcrédito seria uma ferramenta poderosa para ajudar a 

alcançar os objetivos da Declaração do Milênio (Res.A/RES/55/2 08/09/2000 – ONU) e 

das metas de desenvolvimento firmadas, discutindo formas de promoção do acesso 

ao crédito (ONU, 2001). 

 

2.2 Políticas Públicas de Microcrédito no Brasil 

 

Enquanto a Acción International, como um das pioneiras e uma das mais 

importantes entidades não governamentais de microcrédito no mundo, fazia uma 

primeira experimentação da prática do microcrédito no Brasil em 1972, na cidade de 

Salvador-BA, e logo depois (1973) no Recife-PE, através do Programa denominado 

de União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações – UNO (MONZONI, 

2008), o ambiente político brasileiro da época era de um governo militar de ações 

conservadores, que conforme observa Gimenez (2008), devido a um conjunto de 

reformas econômicas com política externa de liquidez de dólares, promoveu-se o 

que passou-se a se chamar dos anos do “Milagre Econômico” do Brasil, isto é, os 

anos de 1969 a 1979, especialmente. Este período ficou marcado, então, por 

expressivas taxas de crescimento (14% em 1973) e elevado número de postos de 

trabalho (60% dos ocupados com carteira assinada em média). A agenda de 

reformas sociais foi ampliada, destacando as áreas da educação, habitação, 

saneamento, transporte público e do trabalho. Não obstante, alguns pontos 

estruturais foram marcantes, como a “regressividade dos mecanismos de 

financiamentos, o reduzido caráter redistributivo, a expansão da cobertura e da 

oferta de bens e serviços, principalmente da previdência social” (GIMENEZ, 2008, p 

81).  

                                                
7 Reunião de cúpula anual com os chefes de Estado ou de Governo da França, Estados Unidos, Reino Unido, 

Rússia (desde 2006), Alemanha, Japão, Itália e Canadá, grandes democracias industriais, para lidar com as 
grandes questões econômicas e políticas que enfrentam suas sociedades nacionais e da comunidade 
internacional como um todo. (site oficial http://www.g8live.org) 

http://www/


48 

 

  

 

Os anos do milagre econômico brasileiro, por fim, marcados por uma rápida 

expansão da capacidade de produção de riqueza material, provocaram uma forte 

migração rural – urbana e pressionaram o mercado de trabalho nos grandes centros, 

mas não garantiram experiências de bem estar social que já caracterizavam os 

países desenvolvidos (GIMENEZ, 2008). Vejamos o que preocupava Roberto 

Campos sobre seu primeiro discurso como senador em 1983: 

 
Os demônios de plantão, quando cheguei ao senado, eram as 
multinacionais e o FMI, este com lugar garantido no bestiário 
nacionalista. Para mim, os demônios eram diferentes: a explosão 
demográfica, a explosão inflacionária e o gigantismo estatal (1994, 
p.1073).   

 
Com efeito, o crescimento acelerado apoiado em financiamento dependente 

de recursos externos, destacadamente quando o mundo experimentava elevada 

liquidez e crédito farto, posicionou o país vulnerável a crises internacionais. Quando 

vieram, principalmente, o colapso da ordem Bretton Woods8 e os ajustes 

econômicos dos Estados Unidos, culminados com o choque de juros pelo seu banco 

central (Federal Reserve), o Brasil encontrou-se fragilizado, experimentando, enfim, 

uma “instabilidade macroeconômica, com estagnação da renda per capita, 

recorrentes dificuldades nas contas externas, crises cambiais, aceleração 

inflacionária, queda das taxas de investimentos e colapso das finanças públicas” 

(GIMENEZ, 2008, p. 83). Era a materialização de tudo que preocupava o economista 

Roberto Campos no início dos anos 1980, e que marcou a conjuntura econômica 

brasileira até 1989.  

Os anos de 1980 foram anos desafiadores para o mercado de trabalho e para 

a situação social no Brasil, sendo, sim, anos de muito embate político em torno de 

um “projeto reformador progressista”, conforme coloca Gimenez (2008) citando 

Eduardo Fagnani (1997). Era o começo do fim do regime militar. Culmina com a 

promulgação da Carta Magna de 1988, em que fica emanada no campo dos direitos 

e garantias sociais, entre outros importantes, a ordem social fundada no trabalho 

(art.193), com o objetivo do bem-estar e da justiça social. Mais ainda, a Carta 

estabelece, como um dos pressupostos do Estado de direito no país, o combate a 

toda a sorte de exclusão social e a garantia de insumos materiais e direitos a todo 

                                                
8 Exemplo pioneiro no mundo de uma ordem monetária plenamente negociada, estabelecida em 
1944, definindo regras monetárias nas relações comerciais e financeiras entre paises independentes 
e mais industrializados do mundo (http//www.bretonwoods.org) 
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indivíduo, estando aqui bem enquadrado o papel do microcrédito, conforme coloca 

Monzoni, quando cita Paulo Haus Martins (especialista no direito do terceiro setor), 

argumentando que “o acesso ao crédito [...] não se configura imediatamente como 

um dos direitos pétreos, mas é parcela essencial da existência daqueles” (2008, 

p.71). 

Portanto, se a década de 80 ficou marcada por um crescimento do que chama 

Serafim Gomes do “assalariamento sem carteira e da ocupação por conta própria, 

caracterizando, enfim, o aumento das atividades informais e a busca de formas 

alternativas para complementar o rendimento familiar” (2005, p.194), o 

desdobramento das questões políticas, culminando com a promulgação da nova 

Constituição Federal, e a persistência da Acción International na expansão de suas 

ações pela zona rural do Nordeste brasileiro, foram fatos que só vieram a favorecer, 

mais tarde, o microcrédito no campo da legitimidade e da prática, respectivamente.  

Influenciadas pelas atividades bem sucedidas da Acción International no 

Brasil, de 1982 a 1990, três entidades operando sob a forma de organização não-

governamental se destacavam no Rio de Janeiro (Banco da Mulher), Paraná (Banco 

do Microcrédito) e Rio Grande do Sul (Ceape Porto Alegre). Todas buscando apoios 

de instituições internacionais, na demanda por fundos e/ou na demanda por apoio 

técnico, destacadamente do BID (MONZONI, 2008). Estas manifestações no Brasil 

estavam perfeitamente em sintonia com o que acontecia no mundo, com o 

crescimento das redes integradas de fomento do microcrédito, formadas por várias 

entidades internacionais ligadas ou não, geralmente aos bancos ou agências de 

desenvolvimento de países líderes.  

Continuando em consonância com o mundo, o microcrédito no Brasil tem em 

1986 uma primeira referência de experimentação de que se tem notícia a partir de 

uma organização de serviços financeiros do governo nacional, em parceria com um 

governo local. Era o programa Promicro – UP, conduzido pela Secretaria do 

Trabalho do Distrito Federal em conjunto com a Caixa Econômica Federal 

(GUIMARÃES; MAGALHÃES, 1997), que confirmava o que Heidemen e Salm 

(2008), já citado anteriormente, muito bem conclui de que toda política pública 

normalmente se manifesta inicialmente em organizações governamentais 

prestadoras de serviços, sejam elas financeiras ou não. Assim como pelo mundo, o 

Brasil, no final da década de 80, começava a dar os primeiros passos para a 

construção de políticas públicas de microcrédito.   
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Inaugurada a prática do microcrédito no Brasil, com a participação de 

organizações de serviços do governo nacional e local, para o surgimento de outras 

experiências semelhantes foi só uma questão de tempo. Quatro anos mais tarde, 

despontaram no Ceará e no Distrito Federal os projetos Pró-renda e o Promicro, com 

suporte financeiro do programa Balcão de Ferramentas, da Caixa Econômica 

Federal. Depois houve uma aderência destes programas, em especial do Pró-renda, 

por todo o país. A participação de governos regionais e locais já estava confirmando 

o microcrédito como importante ferramenta de estímulo à geração de renda e 

emprego. O programa Balcão de Ferramentas, que tinha como principal objetivo 

financiar todo o ferramental que um profissional precisava para desenvolver sua 

profissão, deu suporte a diversos projetos semelhantes espalhados por vários 

estados do Brasil (GUIMARAES; MAGALHAES, 1997). Então, percebe-se 

claramente que desde meados dos anos de 1980 que a Caixa Econômica Federal já 

era uma importante organização prestadora de serviços financeiros do governo 

brasileiro, estimuladora da prática e de ensaios de políticas públicas do microcrédito 

ainda que locais e/ou regionalizados.  

O papel da Caixa Econômica Federal e dos governos regionais e/ou locais 

para o despertar de políticas públicas do microcrédito no Brasil coincidia e se 

espelhava com o que o mundo já experimentava no despertar de suas iniciativas de 

microcrédito, a partir de suas instituições financeiras nacionais, como na Ásia, 

especialmente. Paralelamente, as ONGs se multiplicavam e fortaleciam as 

experiências e prática do microcrédito, amadurecendo os fundamentos e facilitação, 

conforme atesta Guimarães e Magalhães: 

 
Para a constituição do programa de microcrédito do governo do 
Distrito Federal, em 1995, foram visitadas as experiências do 
Equador, Bolívia, Peru e Chile, além de consultada uma ampla 
documentação sobre o tema. Também foram importantes os 
subsídios colhidos junto à Fenape –Federação Nacional de Apoio 
aos Pequenos Empreendimentos(rede Ceapes do Brasil), ao 
Sine/CE – Sistema Nacional de Emprego do Estado do Ceará (que 
opera um programa de microcrédito, desde 1990) e ao PortoSol, 
Instituição Comunitária de Crédito, vinculada à prefeitura de Porto 
Alegre (cujo programa de microcrédito estava em fase de 
organização naquele momento) (1997, p.35). 

 
Guimarães e Magalhães ainda completam: 
 

Deve-se destacar que a própria Secretaria de Trabalho do DF já 
havia praticado um programa semelhante entre 1986 e 1993, o 
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Promicro-UP, o que lhe facultava um grande conhecimento sobre o 
assunto. Esta mesma Secretaria operou também o programa Balcão 
de Ferramentas, financiado com recursos da Caixa Econômica 
Federal e desenvolvido no início dos anos 90 (1997, p.35). 

 
Dando sustentabilidade ao fortalecimento da prática do microcrédito no Brasil, 

o seu típico público alvo (trabalhador informal) crescia expressivamente nos anos 

90, alimentado por um ambiente macroeconômico brasileiro incapaz de gerar postos 

de trabalho na proporção da demanda das pessoas que atingiam a idade de 

trabalhar (População em Idade Ativa – PIA), especialmente na indústria de 

transformação, conforme afirma Pochmann: 

  

A década de 1990 interrompeu uma longa tendência de elevação 
significativa do emprego na indústria de transformação brasileira 
desde 1930, quando teve início o ciclo da industrialização nacional. 
Somente nos anos 90, a indústria de transformação reduziu em 1,4 
milhões de postos de trabalho (média anual de 137,4 mil empregos) 
(2006, p.136). 

 
Serafim Gomes chega a colocar que a década de 90 foi a “década do 

desemprego”, citando Pochmann para confirmar um dado estarrecedor de que “o 

país gerou 3,3 milhões de desempregados ao ritmo de um desocupado a cada um 

minuto” (2005, p.194). Era o setor informal ganhando corpo diante de um Brasil que 

vivia uma crise da dívida externa, com dificuldades de acesso a novas linhas de 

crédito, deterioração das finanças públicas e explosão inflacionária. Caracterizava-

se um ambiente de muitas políticas de ajustes que, entre outras situações, impediam 

as empresas de realizar um efetivo alinhamento às mudanças organizacionais e 

tecnológicas dominantes no cenário econômico mundial (DOS ANJOS; FARAH JR, 

2002) 

Não entrando na discussão da origem da atividade informal, principalmente 

no Brasil, uma vez que é consenso de que, pelo menos na América Latina, o 

surgimento do trabalho informal foi determinado pela intensa migração dos 

trabalhadores do campo para as cidades, especialmente após a Segunda Guerra 

Mundial, a atividade informal é como uma estratégia de sobrevivência daqueles que 

se encontram desocupados, exaustos pela procura por uma nova oportunidade de 

emprego. É uma busca por meios que proporcionem na obtenção de algum tipo de 

renda, que lhe possibilitem sobreviver. A década de 90, portanto, se caracterizava 

por uma imensa massa de desocupados que, segundo uma pesquisa realizada em 
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1993, somente na grande São Paulo existia 48% de pessoas ocupadas apenas com 

atividades informais (JACOBSEN et al, 2001).  

 
Gráfico 1 

Evolução do Desemprego no Brasil entre 1989-1999 
 

     
Fonte: Maria Terezinha Serafim Gomes (2005) 

 

 

Conforme amplamente já explanado, o setor informal é quase sempre o alvo 

principal de toda a prática do microcrédito, e foi nesta direção que os atores 

nacionais e internacionais, fomentadores de fundos (bancos e agentes financeiros), 

assistentes técnicos (ONGs) e governos regionais e locais, se multiplicavam em 

esforços conjuntos para apoiar projetos por todo o Brasil nos anos 90. Não obstante, 

com uma característica singular em relação as diversas e importantes experiências 

em zonas rurais pelo mundo que serviram de referência (em especial na Ásia): a 

prática de um microcrédito de perfil essencialmente urbano, conforme Monzoni bem 

coloca: 

Muitos programas de microfinanças (microcrédito) tem sido 
implementados com sucesso em paises como Índia, Bangladesh, 
Mongólia, Bolívia, Nicarágua e México, por exemplo. Essas 
instituições prestam serviços a clientes até então alijados dos 
sistemas financeiros formais. A grande maioria dos casos é de 
empréstimos para financiamento de atividades produtivas, em geral 
em zonas rurais, para populações em extrema pobreza e, 
principalmente para mulheres. Nestes três últimos aspectos, as 
experiências internacionais se diferem em muito da brasileira, que 
tem um caráter primordialmente urbano e atende a um público de 
pobreza moderada, sem viés de gênero (2008, p.33).       
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Em meio a um momento de grandes mudanças políticas e econômicas, com 

eleições diretas e o advento do definitivo plano econômico que acabaria com a 

elevada inflação (Plano Real), o governo brasileiro em 1994 instituía o Programa de 

Geração do Emprego e Renda – PROGER, do Ministério do Trabalho e Emprego – 

MTE, a fim de combater a fome e a miséria, através de vários outros programas, 

destacadamente os programas destinados ao fomento do desenvolvimento 

econômico, utilizando-se de recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT, 

constituído lá atrás, em 1990 (PROGER, 2010). 

 O governo brasileiro, enfim, desperta para a preocupação com o quadro de 

elevado desemprego instalado e passa a exercer seu papel numa nova visão que 

Heidemann e Salm muito bem coloca do “foco nas políticas de governo a serem 

geridas com o concurso da estrutura administrativa estabelecida para resolver ou, 

pelo menos, minorar os problemas sociais” (2009, p.31). Este movimento da gestão 

pública, segundo Heidemann e Salm, acontece desde 1950, e observa que antes do 

governo olhar para seu próprio umbigo (política governamental) precisa olhar mais 

além, compreendendo que a instituição governo não é a única a promover “políticas 

públicas”. Cita ainda como exemplo uma associação de moradores como um ente 

movido por um senso de bem comum que pode realizar um “serviço público local”.  

Portanto, a implementação do PROGER foi um programa muito bem elaborado 

dentro dessa visão mais além que Heidemann e Salm coloca.  

Após praticamente dois anos de intensas discussões, o Programa de 
Geração de Emprego e Renda na modalidade Urbano, PROGER 
Urbano, foi instituído pela Resolução CODEFAT n.º 59 de 1994, com 
a finalidade de incrementar a política pública de combate ao 
desemprego, mediante financiamentos a micro e pequenos 
empreendedores privados, nos setores formal e informal da 

economia. (PROGER, 2010) 

Medeiros e Gonçalves (2002) detalham como o PROGER é executado e 

acompanhado: 

As comissões de emprego são instâncias tripartites, constituídas por 
representações do governo, dos empregadores e dos trabalhadores, 
que, nos termos de resoluções do CODEFAT (Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, também tripartite e articulado 
diretamente com o Ministério do Trabalho e Emprego), devem ser 
peças-chave na orientação das aplicações de crédito no âmbito do 
PROGER e no acompanhamento da execução do Programa nas 
diversas localidades. Cada estado deve ter uma comissão estadual e 
as comissões municipais. A comissão estadual tem, entre outras 
incumbências, o papel de participar ativamente na elaboração dos 
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Planos Estaduais de Qualificação Profissional (PEQs) – espelho do 
PLANFOR (MTE) nos estados, e de contribuir para integrar as 
comissões municipais ao trabalho de orientar e fiscalizar a execução 

das políticas de emprego do sistema PROGER (2002, p.23).     

 

A implementação do PROGER certamente foi a primeira importante referência 

de política pública nacional que se traduzia, no final das contas, em promoção do 

microcrédito, estimulando a entrada no cenário dos projetos conduzidos por 

instituições financeiras, ONGs e governos locais, do BNDES, uma vez que os 

programas de desenvolvimento econômico financiados pelo PROGER ficariam a 

cargo dele, conforme a própria Constituição Federal de 1988 (art. 239) já definia 

(PROGER, 2010). Assim, em 1995 nasceu o projeto PortoSol, em parceria com o 

governo do estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Porto Alegre, Sebrae 

(entidade privada sem fins lucrativos de Orientação Empresarial), GTZ (sociedade 

alemã de cooperação técnica), o Inter-American Foundation – IAF e o BNDES, 

sendo um modelo de projeto que até hoje prova que quando se constrói parcerias 

bem compromissadas com os objetivos fins do microcrédito, inclusive com a 

participação de agentes nacionais de fomento financeiro e técnico (BNDES e Sebrae 

respectivamente), as chances de sucessos são reais (MONZONI, 2008). As 

instituições financeiras do governo federal Caixa Econômica Federal e o Banco do 

Brasil, devido a sua extensa rede de agências, assumiram na ponta o papel 

disseminador dos projetos apoiados pelo PROGER. 

Talvez essa primeira experiência do BNDES (e Portosol) na participação de 

um projeto de microcrédito tenha estimulado, ainda que um pouco tarde, a criação 

em 1996 do seu próprio programa de facilitação do crédito a microempresários, 

chamado de Programa do Crédito Produtivo Popular – PCPP (BNDES, 2010). Na 

Ásia, bancos de desenvolvimento como o BNDES já implementavam projetos 

semelhantes desde 1900 (Banco Rakyat Indonésia – BRI) (MONZONI, 2008). O 

PCPP foi um programa nascido também com suporte financeiro do FAT, conforme 

resolução Codefat nº 125, de 23 de outubro de 1996, para oferecer funding para 

agentes repassadores de microcrédito no Brasil (entidades do terceiro setor), pois 

percebendo o crescimento e eficiência das organizações não governamentais 

atuando com microcrédito, decidiu contar com a expertise daquelas entidades para 

promover o produto. Entendendo que necessitaria de mais aprofundamento e apoio, 

firmou convênio de cooperação técnica não reembolsável com o Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento (BID), visando o fortalecimento do segmento de 

microcrédito no Brasil (BNDES, 2010). Confirmava-se, por fim, o que ocorreu mundo 

afora de que as primeiras diretrizes de políticas públicas específicas de microcrédito 

nasceram no seio de organizações financeiras nacionais de desenvolvimento, mais 

conhecidas como agências/bancos de promoção do desenvolvimento, alinhando-se 

com as orientações e ações do próprio Banco Mundial. 
Todavia, credita-se a atuação do Conselho da Comunidade Solidária, criado 

no início de 1995, o fortalecimento de um ambiente favorável ao terceiro setor no 

Brasil, cuja lógica de sua diretriz era a da intensa e permanente articulação com os 

principais atores do estado e da sociedade na formulação de políticas públicas, 

implementadas com a colaboração mais frequente das organizações não 

governamentais. O raciocínio era de que o estímulo ao debate desde a base da 

pirâmide poderia melhorar a eficiência das ações do estado, principalmente em 

projetos sociais. Monzoni atesta bem esta observação sobre a importância da 

Comunidade Solidária no final dos anos 90: 

 
O Conselho da Comunidade Solidária também teve uma participação 
relevante no processo de consolidação institucional das atividades de 
microfinanças (microcrédito) no Brasil. Fruto de articulações, debates 
e seminários promovidos pelo conselho, importantes medidas 
legislativas foram tomadas na área de microfinanças (2008, p.67)  

 
Com efeito, não por acaso, em 1999, dois importantes atos legais facilitaram 

sobremaneira as atividades das entidades de microcrédito, principais atores do 

PCPP do BNDES, por exemplo. Em março de 1999, a lei 9.790, mais conhecida 

como a Nova Lei do Terceiro Setor, entrava em vigor e vinha a incluir o microcrédito 

como uma das finalidades das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIP, facilitando o acesso a recursos públicos, por meio de termos de 

parcerias. Ainda em 1999, a medida provisória 1.894, posteriormente (fevereiro de 

2001) convertida em lei (lei 10.194 de 14 de fevereiro de 2001), autorizava a criação 

de uma nova personalidade jurídica denominada de Sociedade de Crédito ao 

Microempreendedor – SCM (MONZONI, 2008).  Observa-se positivamente que as 

políticas públicas de microcrédito no Brasil evoluíram no final dos anos de 1990 e 

começo dos anos 2000 conjuntamente com um arcabouço legal, o que foi muito bom 

para o crescimento robusto dos diversos projetos iniciados no mesmo período. 

Também a estabilização macroeconômica e os reflexos da globalização contribuíram 
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muito para o interesse do microcrédito, especialmente pelos governos regionais e 

locais (RIBEIRO; CARVALHO, 2006). 

Para um melhor entendimento, o Banco Central do Brasil define as SCMs 

como entidades  

que têm por objeto social exclusivo a concessão de financiamentos e 
a prestação de garantias a pessoas físicas, bem como a pessoas 
jurídicas classificadas como microempresas, com vistas a viabilizar 
empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial de 
pequeno porte. São impedidas de captar, sob qualquer forma, 
recursos junto ao público, bem como emitir títulos e valores 
mobiliários destinados à colocação e oferta públicas. Devem ser 
constituídas sob a forma de companhia fechada ou de sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada, adotando obrigatoriamente em 
sua denominação social a expressão “Sociedade de Crédito ao 
Microempreendedor”, vedada a utilização da palavra “Banco” 
(Res.CMN 2.874, de 2001 do BCB).  

 

Já o Sebrae Nacional colabora com um melhor entendimento de OSCIP, 

definindo-a como uma ONG qualificada, conforme a lei 9.790 de 23 de março de 

1999, por um certificado emitido pelo Ministério da Justiça, a fim de comprovar o 

cumprimento de certos requisitos, especialmente quanto a necessidade de ter como 

um dos objetivos: a) Promoção da assistência social; b) Promoção da cultura, defesa 

e conservação do patrimônio histórico e artístico: c) Promoção gratuita da educação, 

observando-se a forma complementar de participação das organizações; d) 

Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação 

das organizações; e) Promoção da segurança alimentar e nutricional; f) Defesa, 

preservação, conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável; g) Promoção do voluntariado; h) Experimentação sem fins lucrativos de 

novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, 

emprego e crédito; i) Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos 

direito e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; j) Promoção da ética, 

da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 

universais ou l) Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que 

digam respeito às atividades mencionadas acima. 

A criação das SCMs e a reformulação da lei do terceiro setor (OSCIP) 

favoreceram um cenário operacional positivo que replicou na efetiva expansão do 

microcrédito, quando somente o PCPP liberou R$ 44,6 milhões para 32 instituições 
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até 2002 (BNDES, 2010). No mesmo período, já operavam no Brasil 121 entidades 

de microcrédito, entre OSCIPs, SCMs e Agências de fomento. Estas entidades 

passaram a fazer parte de um conjunto de instituições também chamadas de IMFs 

ou instituições de microfinanças (MONZONI, 2008). Importante ressaltar uma 

contribuição do governo federal, ocorrida em meados de agosto de 2001, para o 

fortalecimento da prática do microcrédito, dentro do conjunto de leis e medidas 

legais de políticas públicas, referente a medida provisória 2.172-32 de agosto de 

2001, que excluía as OSCIPs de vinculação a Lei da Usura, o que permitia a prática 

de taxas de juros de acordo com as suas necessidades e condições de mercado 

(MONZONI, 2008). Estimulava-se, assim, o microcrédito, principalmente entre 

grandes instituições financeiras resistentes pelo rigor da lei da usura. 

Em meio a uma expressiva experimentação da prática (na grande maioria por 

ONGs) e formulações políticas e legais na promoção do fortalecimento do 

microcrédito, dois fenômenos marcaram o final dos anos 1990 e começo de 2000: 

Primeiro, a multiplicação dos chamados Banco do Povo, como resultado de políticas 

publicas municipais e estaduais em parceria com o próprio BNDES e/ou outras 

instituições nacionais e/ou internacionais (MONZONI, 2008), e depois o início, em 

1998, das operações do projeto Credamigo, do Banco do Nordeste do Brasil S/A – 

BNB, instituição financeira regional de desenvolvimento do governo federal 

(CREDAMIGO, 2007). Evidenciava-se assim que além das políticas públicas 

nacionais, cresciam no Brasil as políticas locais e regionais, quase sempre alinhadas 

às políticas sociais das gestões locais na busca por soluções, antecipando-se a um 

possível apoio do governo central. 

O Credamigo iniciou como um projeto piloto em 1997 denominado de Giro 

Solidário, cujas operações eram realizadas obrigatoriamente por grupos de 

microempreendedores conhecidos que passavam a ser aval entre si (aval solidário). 

Encontrando resultados favoráveis, ampliou suas ações e concretizou sua definitiva 

implementação em escala regional em 1998, ampliando para a possibilidade de 

realizar operações individuais não só com grupos (CREDAMIGO, 2007). O fato de 

ter sido pioneiro como banco público federal na disseminação independente do 

microcrédito, num modelo de crédito produtivo e orientado, quando antes a 

preocupação era mais evidente quanto ao destino apenas produtivo dos recursos 

emprestados, fez do BNB uma referência que despertou o mercado para um método 

de aplicação que passava a concentrar também uma importância com a orientação 
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técnica ao pequeno microempreendedor assistido, melhorando a qualidade dos 

créditos operacionalizados. Era um avanço do microcrédito no Brasil que o Banco 

Gramenn do Sr.Yunus já aplicava em Bangladesh com seu modelo que veio a ser 

uma referência no mundo. O Credamigo é hoje o maior programa de microcrédito do 

Brasil, representando algo em torno de 60% dos negócios com microcrédito 

produtivo e orientado no Brasil, e realizados somente na região Nordeste 

(MONZONI, 2008). 

O quadro de negócios com microcrédito no Brasil até 2002 era de expansão, 

destacadamente das IMFs, com suas parcerias normalmente firmadas ora com 

governos regionais e/ou locais (Bancos do Povo, por exemplo), ora com entes 

internacionais de assistência técnica e financeira, ou até com ambas as formas de 

parcerias. Representavam, juntamente com o Credamigo, 23% do total de negócios, 

equivalente a R$ 0,471 milhões (MONZONI, 2008). Correndo por fora, vamos assim 

dizer, e representando quase 20%, o governo central continuava apostando 

fortemente no PROGER para pequenos negócios, mas concentrando-se a operar 

com os bancos federais de perfil comercial, como o Banco do Brasil, Caixa 

Econômico Federal, e alguns outros bancos estaduais, além dos bancos de 

desenvolvimento nacional e regional. As exigências operacionais do PROGER 

(Pequenos negócios), na maioria para investimentos (máquinas, por exemplo), o 

tornava uma linha de crédito com acesso mais restrito que, apesar de possuir um 

perfil de microcrédito, na prática apresentava características que combinavam muito 

mais com a demanda do setor formal da economia (PROGER, 2010). Para se ter 

uma ideia, a média de negócios do PROGER (Pequenos negócios), em 2002, era de 

R$ 5 mil/cliente, contra pouco menos de R$ 1 mil/cliente das IMFs e do próprio 

Credamigo. 

A conclusão do estudo elaborado em parceria Caixa, PNUD e ABC/MRE, no 

entanto, retratava bem o quanto a indústria do microcrédito no Brasil em 2002 ainda 

era pequena e incipiente, quando afirmava que todos os programas de microcrédito 

em atividade juntos, independentemente do Credamigo e Proger (Pequenos 

negócios), não alcançavam nem 1% do mercado potencial, além de constatar que as 

instituições ainda eram muito jovens. O mercado potencial a que se referia era de 

13,9 milhões de microempreendedores, potenciais tomadores de microcrédito, ou 

cerca de 13 bilhões em negócios (CAIXA, 2002).  
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Os bancos comerciais federais Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, 

entendendo que precisavam atender melhor um perfil de cliente que o PROGER 

(Pequenos negócios) não estava assistindo, certamente com base em suas 

experiências bem sucedidas com parcerias com outras IMFs e governos locais 

(especialmente a Caixa Econômica Federal), logo adotaram políticas internas. O 

Banco do Brasil constituiu em 2003 o Banco Popular do Brasil, uma subsidiária 

integral do banco, colocando-se como uma resposta as políticas públicas brasileiras 

de bancarização e de democratização do acesso ao crédito, conforme mesmo se 

declarava (BPB, 2010). A Caixa Econômica Federal continuava ampliando sua 

política de parcerias, reconhecendo que seria melhor se posicionar como promotor 

de funding a entidades com perceptível expertise do microcrédito (BARONE et al, 

2002).  

Continuavam crescendo ainda a rede CEAPE por todo Brasil, bem como os 

Bancos do Povo, destacadamente o da cidade de São Paulo, que passou a se 

chamar de São Paulo Confia (MONZONI, 2008). Seguindo uma ordem natural, 

diante da importância alcançada pela atividade, em 2001 foi criada a Associação 

Brasileira dos Dirigentes de Entidades Gestoras e Operadoras de Microcrédito, 

Crédito Popular Solidário e Entidades Similares – ABCRED, cujo objetivo mais 

importante, dentre outros, foi o de estimular a criação, crescimento e consolidação 

da prática e gestão do microcrédito, visando o desenvolvimento local e regional 

sustentável (ABCRED, 2010). Aqui entende-se, no conjunto de ações que 

justificaram sua implantação, a proposição de políticas públicas de microcrédito. 

Também o Sebrae Nacional, respondendo às necessidades de um segmento em 

franco crescimento e obedecendo as suas próprias diretrizes concepcionais, lança 

no mesmo ano (2001) o Programa de Apoio ao Segmento de Microcrédito, cuja 

estratégia era apoiar, com capacitação e consultoria, as organizações de 

microcrédito em suas necessidades constitucionais, gerenciais, de produtividade, de 

recursos, de parcerias e organizacionais (SEBRAE, 2010).  Sendo o Sebrae uma 

entidade sempre alinhada com as ações governamentais de apoio ao pequeno 

empresário, pode-se concluir que suas iniciativas de contribuição para o 

aperfeiçoamento do microcrédito devem sim ser consideradas como ações de 

convergência com as políticas públicas brasileiras do produto naquele momento.      

Principalmente no biênio 2003 e 2004, era notório o crescimento de ações 

periféricas em relação à apatia do governo central e, por conseguinte, de novas 
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políticas públicas de microcrédito, quando o BNDES, por exemplo, liberou apenas 

R$ 7,2 milhões de recursos para negócios com microcrédito ou 16% do total de 

negócios realizados até 2002, mostrando-se desalinhado com o ambiente de 

entusiasmo dos negócios entre as microfinanceiras ou IMFs espalhadas pelo Brasil, 

inclusive com a entrada em cena de grandes instituições financeiras privadas até 

então alheias ao microcrédito, como o Banco Real, com seu programa Real 

Microcrédito de 2002. Entre 2001 a 2004, observou-se, portanto, um crescimento de 

46% no número de IMFs em atuação no Brasil (BNDES, 2010).  

Na contramão, percebia-se um direcionamento forte do governo central para a 

promoção do crédito de estímulo ao consumo e não necessariamente dirigido ao 

estimulo à produção, base de fundamentação do microcrédito. Barone traduz bem 

aquele momento (2003) em que se promovia o “crédito popular, incentivando 

maciçamente o consumo e, por conseqüência, gerando demanda na economia para 

crescimento do emprego e da renda, mas não necessariamente focada no 

desenvolvimento de micro e pequenas empresas” (2008, p.6). 

Barone observa que as decisões tomadas pela gestão pública nacional, em 

2003, ficavam bem claras quanto as suas políticas de facilitação do acesso aos 

serviços financeiros à base da pirâmide, quando se concentravam na bancarização 

(massificação de contas bancárias), na promoção do microcrédito num conceito 

contrário aos seus fundamentos (também de consumo), através da lei 10.735 de 11 

de setembro de 2003, que destinava parte (2%) dos recolhimentos compulsórios dos 

bancos sobre depósitos a vista para o microcrédito e, por fim, na possibilidade de 

formação de cooperativas de crédito de livre associação (Resolução 3.106 de 2003). 

O funding necessário que estava migrando naturalmente para o microcrédito dito 

produtivo procurou portos mais seguros, como o consignado (crédito com garantia 

em folha), diante de juros máximos permitidos para o microcrédito de até 2%. Um 

ponto positivo da lei 10.735 foi quanto ao artigo 10 que estabelece a condução de 

levantamentos socioeconômicos de microempreendedores a um técnico 

especializado em crédito ou mais conhecido como agente de crédito (BARONE, 

2008). Pela primeira vez se dava uma importância proporcional à função daquele 

profissional para o microcrédito. 

Se por um lado até o novo Código Civil, que entrava em vigor em janeiro de 

2003, aprimorava as OSCIPs em questões delicadas, como da necessidade de 

maior transparência (art. 53, por exemplo), ajustes das políticas já existentes ao 
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crédito popular eram implementados, como a simplificação para a abertura de 

contas bancárias para a baixa renda (res. 3211 de 2004 do BCB), a permissão do 

PROGER Urbano (pequenos negócios) para atuar 100% com capital de giro (não 

apenas associado a investimentos), ampliação dos juros de 2% para 4% na prática 

do microcrédito, dispensa de procuração pública em operações de crédito com 

pessoas analfabetas (circular 3.163/05) e ampliação e permissão dos recursos do 

Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER e Fundo de 

Aval do Sebrae – FAMPE, para concessão de garantia e aval nas operações de 

microcrédito produtivo orientado realizadas com recursos do FAT para SCMs e 

OSCIPs de crédito. Foi criado ainda no final de 2003 o Grupo de Trabalho 

Interministerial – GTI, do Ministério da Fazenda, para discutir os destinos do 

microcrédito no Brasil, encabeçado pelo Agrônomo Gilson Bittencourt e mais onze 

representantes de diversas entidades financeiras, associações e outras vinculadas 

ao segmento (BITTENCOURT, 2005). 

Mas, até então nenhuma política nacional robusta de disseminação do 

microcrédito despontava no Brasil que fosse proporcional à importância que o 

mundo já atestava, quando se atingia o apogeu no final de 2004, pela decretação 

pela ONU do ano de 2005 como o Ano Internacional do Microcrédito. Coincidência 

ou não, o BNDES em 2005 mesmo, inicia um redesenho do seu programa de 

microcrédito (BNDES, 2010), certamente seguindo o modelo praticado pelo 

Credamigo, passando então a considerar no seu Programa de Microcrédito – PMC, 

a questão da orientação técnica que tanto o Credamigo vem creditando ao seu 

sucesso, sintonizando-se com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que cria 

no mesmo ano o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO 

(PNMPO, 2010). Certamente, foram os resultados dos trabalhos do GTI que 

promoveram as reformulações que deram o retoque final à atual política pública de 

microcrédito.  

O PNMPO foi instituído praticamente em conjunto com o PMC do BNDES, 

isto entre março e abril de 2005 (lei 11.110 de 25/04/2005), cujo PNMPO deixa bem 

claro seu objetivo em incentivar microempreendedores com renda bruta anual não 

superior a R$ 120 mil, bem como promover o fortalecimento institucional das 

entidades de microcrédito que operem no modelo produtivo e orientado, através da 

disponibilidade de recursos e apoio técnico para a adequada prestação de serviços 

ao público-alvo, na oferta de crédito produtivo com a novidade da orientação técnica 
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(PNMPO, 2010).  Essa novidade, que consiste em mergulhar no ambiente do 

público-alvo para se conhecer os pontos fortes e fracos dos assistidos, não passa de 

uma metodologia que o Sr.Yunus instituiu em seus programas de microcrédito desde 

1976, seguido pelo Credamigo, implantado pelo BNB em 1998. O programa se 

dispõe ainda a apoiar a implantação a quem se habilite ao PNMPO, o que para isto 

foi criado o Comitê Interministerial do PNMPO, composto por representantes dos 

Ministérios do Trabalho e Emprego, da Fazenda e do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, que também exerce o papel de coordenador (PNMPO, 2010). 

Ganhou-se muito com a instituição do PNMPO para a promoção e 

disseminação do microcrédito no Brasil a partir de 2005, pois se antes o BNDES e o 

PROGER, em âmbito nacional, não deixavam claros muitos pontos delicados, como 

o do papel dos bancos oficiais no processo disseminador, por exemplo, o PNMPO 

veio consolidar o tripé de quem, quanto e como se processar a implementação do 

microcrédito no Brasil, determinando: 

 Clareza do público-alvo a ser assistido; 

 Definição e unificação da metodologia aplicada na destinação dos recursos; 

 Clareza no papel dos bancos oficiais no processo unificado de suas ações e 

na disponibilidade de funding; 

 Definitiva importância dada ao agente de crédito, exigindo-se sua contribuição 

em todo levantamento de dados, planejamento prospectivo e manutenção da 

sustentabilidade do público-alvo; 

 Definição da origem e condições dos recursos repassados, através dos 

marcos legais já aplicados, como a lei 10.735 de 11 de setembro de 2003, 

que trata da parcela de recursos do total dos depósitos a vista (2%) 

destinados ao microcrédito; 

 Definição e qualificação das entidades de microcrédito financeiras e do 

terceiro setor que podem aderir ao PNMPO; 

 Clareza para os mecanismos de monitoramento e fiscalização do PNMPO nas 

operações estruturadas; 

 Definição da ampliação de garantias de fundos específicos de aval para 

atender o microcrédito (FUNPROGER).       

Bem definido o papel dos bancos oficiais na nova política pública do 

microcrédito no Brasil a partir do PNMPO, o BNDES, enfim, através de seu PMC 
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reformulado, exerce sua plena função como banco de desenvolvimento e amplia os 

investimentos em microcrédito, chegando ao final de 2009 com R$ 95 milhões 

aplicados em 40 contratos, um salto de 13 vezes mais do montante assistido até 

2004 (BNDES, 2010).  O PMC é um programa agora chamado BNDES Microcrédito, 

que objetiva apoiar com funding projetos implementados por agentes denominados 

repassadores de primeiro piso (atuam diretamente com os microempreendedores) e 

de segundo piso (que repassam recursos para o primeiro piso). São recursos que 

custam até 7,5% de juros ao ano, ou menos de 1% ao mês, e que cobrem no 

máximo até 85% dos projetos, com prazos para pagamento de até 96 meses e com 

até 60 meses de carência. Para repassadores de primeiro piso o valor máximo 

financiado é de R$ 500 mil e para repassadores de segundo piso o valor máximo é o 

dobro (BNDES, 2010). 

Uma exigência para a contratação do BNDES Microcrédito que não fica muito 

clara em seu portfólio, disponibilizado em sua página virtual, é quanto ao público – 

alvo que não está em sintonia com o que estabelece o PNMPO, no tocante ao 

enquadramento do porte do microempreendedor, que é de R$ 240 mil/ano de 

receitas, contra R$ 120 mil/ano de receitas do PNMPO. Mas fica claro que o agente 

repassador pode praticar juros de até 4% ao tomador final (microempreendedor), 

como também pode cobrar Taxa de Abertura de Crédito – TAC, de 3%, e ainda 

emprestar até R$ 15 mil/cliente, inclusive para investimentos fixos. Como exigências 

importantes o agente repassador (IMFs) precisa informar ao BNDES, contrato por 

contrato, dos tomadores finais, bem como é obrigatório está habilitado no PNMPO 

(BNDES, 2010). Por sinal, esta habilitação exposta no banco de informações de 

entidades de microcrédito qualificadas pelo PNMPO, certamente tenciona colocar 

em exposição tais entidades perante o mercado, a fim de estimular parcerias e 

novos negócios. 

Com o PNMPO, o volume de negócios com microcrédito no Brasil, amparado 

pela mais importante e definitiva política pública de microcrédito nacional, saltou de 

R$ 466 milhões em 2005 para R$ 2,3 bilhões em 2009, montante alcançado graças 

aos esforços das OSCIPs (46%) e das Cooperativas de crédito (45%). Ao contrário 

da insignificante contribuição das SCMs(7%), apesar de lei específica (10.194) 

aprovada em 14 de fevereiro de 2001, para estimular tal personalidade jurídica 

(PNMPO, 2010). 
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Quadro 3 
Cronologia dos Principais Eventos Estruturadores das Políticas  

Públicas Nacionais do Microcrédito no Brasil 
 

Ano Eventos 

 
1972 

A Acción International inaugura o microcrédito no Brasil a partir de uma ONG, 
estimulando outras iniciativas e experiências semelhantes.  

 
1986 

Programa Promicro (DF) inaugura a articulação do microcrédito em rede e em 
parceria com uma instituição financeira do governo nacional com um gestor de 
governo local. 

1987 Criação do Ceape ajuda a ratificar o sucesso do microcrédito sob uma iniciativa 
independente e brasileira do terceiro setor no Brasil. 

1988 
 

A Carta Magna de 1988 avança na ordem social fundada no trabalho (art.193) e  
no combate a toda a sorte de exclusão social. 

1990 A criação do FAT regulamenta um importante fundo social que mais tarde veio a 
fomentar fortemente o microcrédito, 

1994 A criação do PROGER (MTE) representa uma primeira iniciativa específica do 
governo federal de estímulo ao crédito para pequenos negócios. 

1995 Com a implantação do Projeto PORTOSOL(RS), entra em cena pela primeira vez o 
BNDES e Sebrae no apoio financeiro e técnico em parceria com governos locais.  

1995 Instituição do Conselho da Comunidade Solidária, do Governo Federal, fortalece 
um ambiente favorável e expansionista do terceiro setor. 

1996 Cria-se o Programa do Crédito Produtivo Popular - PCPP, o primeiro programa 
do BNDES de apoio a projetos de microcrédito para o terceiro setor e de outras 
instituições. 

1998 Criação do programa Credamigo, do Banco do Nordeste, que inaugura a prática 
do microcrédito no modelo produtivo e orientado no Brasil, seguindo o  “modelo 
Yunus”. 

1999 A Lei 9.790 (OSCIP) inclui o microcrédito como uma de suas finalidades, facilitando 
o acesso aos recursos públicos por meio de parcerias. 

1999 Cria-se as Sociedades de Crédito aos Microempreendedores – SCM (MP 1894), 
personalidade jurídica especifica para a disseminação do microcrédito. 

2001 Medida provisória 2.172-32 exclui as Oscips de vinculação a Lei da Usura. 

Anos 
2000 

Os Bancos do Povo de microcrédito promovem e fortalecem políticas públicas 
locais de microcrédito (estados e municípios). 

2003 Resolução 3.106 permite a formação de cooperativas de crédito de livre 
associação. 

2003 Novo Código Civil aprimora as Oscips em questões delicadas, como da 
necessidade de maior transparência (art. 53, por exemplo) 

2003 Criação do Grupo de Trabalho Interministerial – GTI, do Ministério da Fazenda, 
para discutir os destinos do microcrédito no Brasil, com mais 11 representantes de 
diversas entidades financeiras, associações e outras comprometidas com o 
segmento. 

2005 Criação do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO 
(lei 11.110) e do Programa de Microcrédito – PMC do BNDES, ambos seguindo o 
modelo de prospecção do Credamigo, 

Fonte: Elaboração própria 

 
Merece atenção o fato de que no elenco de obrigações do PNMPO (art.3, 

itens I e II) consta a necessidade das entidades contratadas de possuir pessoas 

treinadas para efetuar levantamentos socioeconômicos, orientação educativa e de 

planejamento do negócio para a sustentabilidade dos micronegócios assistidos. 

Estava se dando a devido importância ao profissional comumente chamado de 

agente de crédito, mas não estava se levando em conta que a atividade daquele 
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profissional naquele ano (2005) era nova, pouco difundida e que só passou a ser 

incluída na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, do próprio Ministério do 

Trabalho – MTE, no final de 2009, portanto, quatro anos depois da implementação 

do PNMPO (PNMPO, 2010). Ficavam latentes as grandes dificuldades que as 

entidades habilitadas no PNMPO poderiam enfrentar em relação a contratação e 

capacitação de tais profissionais. Era uma questão óbvia. Até mesmo o programa de 

capacitação desses profissionais, bem como de microempresários, promovida pelo 

PNMPO (edital 10/2008), estranhamente, antes mesmo do reconhecimento da 

profissão pelo MTE, comprovava tal percepção. A importância do profissional agente 

de crédito é de fácil compreensão, pois todo o processo de prospecção, 

levantamento socioeconômico e avaliação do microempreendedor apto a tomar 

microcrédito se inicia por este profissional, sendo seu trabalho de seleção 

fundamental para a manutenção qualitativa de uma carteira de clientes e, 

consequentemente, da própria sustentabilidade das entidades microfinanciadoras.    

Outra constatação negativa tem sido a baixa aderência ao PNMPO pelas 

SCMs, que a ABCRED em documento apresentado no Sexto Seminário do Banco 

Central do Brasil de Microfinanças (junho/2007), já alertava. A rígida dependência as 

decisões do Conselho Monetário Nacional, com a impossibilidade de captar recursos 

junto ao público e de emprestar para pequenas empresas (EPPs), bem como de se 

limitar a emprestar até R$ 10 mil /cliente, engessam as ações das SCMs, bem 

retratadas por apenas sete novas SCMs surgidas dois anos após o implemento do 

PNMPO (ABCRED, 2010).   

Em entrevista concebida a Revista Exame9, em agosto de 2008, o Sr. 

Muhammad Yunus dava uma declaração que pode ser considerada para o 

aperfeiçoamento das políticas públicas de microcrédito no Brasil, especialmente 

quanto as SCMs, quando indagado sobre sua satisfação com relação ao 

crescimento do microcrédito no mundo: 

 

Não. Estou frustrado. Esse mercado deveria estar crescendo muito 
mais rápido. O problema não está com as pessoas envolvidas, mas 
com o arcabouço legal que é basicamente inexistente. Você tem leis 
para incentivar a criação de grandes bancos, mas não os de 
microcrédito. Em Bangladesh, há uma lei específica e, por isso, o 
Grameen pode receber depósitos de pobres e usá-los para conceder 
pequenos empréstimos. No Brasil, assim como na maioria dos outros 

                                                
9
 Revista quinzenal de economia da Editora Abril Cultural S/A. 
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países, as instituições exclusivamente de microcrédito não podem 
nem mesmo receber depósitos dos próprios clientes. Isso limita seu 
crescimento, porque elas serão sempre dependentes de outro banco. 
Ou seja, embora movimentem muito dinheiro, não podem usá-lo 
como querem. Esse é o problema crítico (PORTAL DA 
TRANSPARENCIA, 2008). 

 
As SCMs poderiam exercer o papel do banco sugerido pelo Sr. Yunus, mas 

as atuais condições legais e da impossibilidade de exercerem papel de instituição 

financeira pelo Banco Central do Brasil inibem os objetivos fins para que foram 

criadas, conforme atesta a ABCRED. 

O importante estudo da Economist Intelligence Unit – EIU, com apoio técnico 

e financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Corporación 

Andina de Fomento (CAF) classifica o Brasil no Índice Global de Microfinanças na 

14ª posição (41,6 pontos) entre 55 países da América Latina e Caribe estudados no 

final de 2008. O estudo comparativo amparado em 13 indicadores subdivididos pelo 

marco regulatório, clima de inversão e desenvolvimento institucional, coloca o Brasil 

atrás de países como Peru (73,8 pontos), Bolívia (71,7 pontos) e Filipinas (68,4 

pontos) (ASN, 2009). As observações tecidas no inicio de 2009 durante a 

apresentação do estudo pelo gestor de investimentos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Sr.Sérgio Navajas, se alinhava perfeitamente com a 

observação do Sr. Yunus: 

 

Em 2001, o valor estimado para o setor era de US$ 1 milhão. Em 
2009, esse recurso saltou para US$ 11 bilhões. “O crescimento é 
evidente nas instituições que trabalham de forma regulada, aquelas 
que trabalham sob a supervisão do Banco Central”, afirma. As 
instituições de microcrédito são oriundas de ONGs, que passaram a 
ser reguladas pelo Banco Central e ganharam força de instituição 
financeira (ASN, 2009). 

 

Ao longo dos últimos dois anos, o governo brasileiro tem promovido 

constantes modificações visando simplificar e oferecer agilidade as atuais políticas 

públicas de microcrédito, tanto do PMC, do BNDES, quanto do PNMPO, do MTE. 

São modificações especialmente realizadas nos marcos regulatórios e fluxos 

operacionais que, entretanto, não determinam mudanças estruturais do atual 

modelo, construído desde 2005. Não se observa nenhuma construção de políticas 

em direção à facilitação da constituição de bancos específicos destinados à prática 

do microcrédito no Brasil, conforme defende o Sr. Yunus sempre que é perguntado 

sobre o que seria preciso para incrementar o microcrédito em países como o Brasil. 
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A consequência de seu modelo bem sucedido de programa de microcrédito 

na Ásia rendeu ao Sr.Yunus o Prêmio Nobel da Paz de 2006, passando a ser seu 

banco denominado de Grammen, uma referência internacional que aos poucos vem 

sendo copiado pelo mundo afora, ainda que de forma lenta como no Brasil. O 

Comitê Norueguês do Nobel da Paz reconhecia o trabalho do premiado não só pela 

promoção do desenvolvimento nas camadas mais pobres, mas por promover a paz 

duradoura a partir de uma forma inovadora como o microcrédito, construindo 

importantes avanços democráticos e dos direitos humanos (NOBELPRIZE.ORG, 

2006). 
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3. O CRÉDITO COMO FERRAMENTA PROPULSORA DO DESENVOLVIMENTO - 
FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DO MICROCRÉDITO 
 
3.1 Preliminares 
 

Assim, como se no início da Idade Média o desafio do crescimento do 

comércio nas cidades, contrapondo à predominância do período feudal, era superar 

a “lei da usura”, que proibia o empréstimo de dinheiro a juros, inicialmente apoiada 

pela Igreja e com posterior aderência de países como a Inglaterra (HUBERMAN, 

1986), no final do século XIX e início do século XX, o desafio era o de dimensionar e 

determinar a devida importância ao papel do crédito nas políticas de 

desenvolvimento (SOUZA, 2009). Se a importância do crédito já era preconizada10 

nos primórdios da Idade Média, sob a alegação de que a “prática comercial diária 

mostraria que a utilidade do uso de uma soma considerável de dinheiro não seria 

pequena” e que “o dinheiro, da mesma forma, ainda que deva ser devolvido dentro 

de um prazo, proporciona nesse período um produto considerável pela indústria do 

homem” (HUBERMAN,1986, p.38), entre os séculos XIX e XX, crescia a importância 

do crédito e seu impacto para o desenvolvimento econômico. 

Consagrados economistas, destacadamente John Maynard Keynes (1883-

1946), considerado o pai da Nova Economia ou Economia Keynesiana, e Joseph 

Alois Schumpeter (1883-1950), pioneiro na abordagem de que as inovações 

representam o próprio cerne do ciclo econômico (SHAPIRO, 1981), deram uma 

robusta importância ao crédito em suas obras contribuintes para políticas de 

desenvolvimento econômico no mundo (SOUZA, 2009), apesar de que, de verdade, 

a promoção do crédito remonta do princípio da idade média, quando já se discutia 

sua utilidade e importância, na medida em que a sociedade evoluía com o 

crescimento do comércio, a introdução de uma economia monetária e o crescimento 

das grandes cidades (HUBERMAN,1986).   

Em sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936), Keynes, ao 

contrário dos economistas clássicos11, passava a dar ênfase aos investimentos 

como motor do crescimento, seu efeito multiplicador na medida em que eles podiam 

                                                
10

 Por Charles Dumoulin, advogado francês, autor da doutrina da usura, que segundo Hubermann(1986) 

preconizou a “prática comercial diária” que modificou para sempre uma sociedade vivendo uma nova fase de 
desenvolvimento pós século XVI. 

 
11 Corrente da primeira escola moderna do pensamento econômico fundamentada na noção básica de que os 
mercados tendem a encontrar um equilíbrio econômico a longo prazo, moldando-se a algumas condicionantes do 
cenário econômico  (SOUZA, 2009). 
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absorver excesso de poupança e reduzir o desemprego (SOUZA, 2009). Confirma-

se com Michal Kalechi (economista keynesiano,1890-1970) a necessidade de 

financiamento (crédito) dos investimentos que tanto importava para Keynes, 

afirmando crucial em uma economia em desenvolvimento. Schumpeter tratou então 

com mais veemência a questão do crédito, atribuindo um papel tão preponderante 

que Souza chega a concluir que “de certa maneira, Schumpeter idealizou o moderno 

banco de desenvolvimento” (2009, p.130):    

 
Conceder crédito ao empresário significa emitir uma ordem ao 
sistema econômico, em consonância com os anseios do empresário 
no sentido de criar capacidade produtiva adicional; isso implica a 
transformação de capital liquido em capitais fixos ou meios de 
produção (SOUZA, 2009, p.130).  

 
 

E Souza ainda observa: 
 

Diferentemente da abordagem clássica, que atribui um peso 
exclusivo a variáveis reais, Schumpeter entendia que o dinheiro 
também exerce um papel ativo no sentido de estimular a economia. 
Ele não constitui apenas um “véu”, mas exerce influência sobre 
variáveis reais (2009, p.130).    

 
Um estudo, envolvendo 80 países, encomendado pelo Departamento de 

Economia de Países do Banco Mundial, como parte de um esforço para investigar 

como políticas nacionais podem afetar o crescimento de longo prazo, e concluído 

em 1993, pelos economistas professores Robert King e Ross Levine12, confirmou 

que a relação schumpeteriana entre crédito e desenvolvimento, entre 1960 e 1989, 

envolvendo várias medidas de financiamentos, correlacionaram-se plenamente com 

as taxas de crescimento do capital fixo, do PIB per capita e do aumento da 

produtividade total. Atestaram, então, que Schumpeter estava certo acerca da 

importância do crédito no processo de desenvolvimento. 

Henry C. Wallich, economista neoschumpeteriano (1914-1988) 

definitivamente contribui muito para adaptar a teoria de Schumpeter a realidade dos 

países em desenvolvimento, quando insere importância da ação governamental 

como a força motivadora, ou seja, transfere a força propulsora do desenvolvimento 

                                                
12 Robert King é professor do departamento de economia da Universidade de Boston e de Brown, editor do 

Jornal de Economia Monetária, consultor de investigação para o Federal Reserve Bank de Richmond e membro 
do National Bureau of Economic Research (http://people.bu.edu/rking/). Ross Levine é professor de economia da 
Universidade de Brown (http://janelanaweb.com). 

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFederal_Reserve_Bank_of_Richmond
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNational_Bureau_of_Economic_Research
http://people.bu.edu/rking/
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do empresário para o estado, devido a fragilidade e dependência daqueles países 

para o processo de inovações internas e investimentos, destacando a importância 

da criação de instituições financeiras de desenvolvimento nacionais e regionais, que 

passariam a valorizar as potencialidades regionais e locais, culminando com a 

possibilidade real e salutar do desenvolvimento endógeno (AGARWALA; SINGH, 

2010). Despertava-se, assim, para a importância do desenvolvimento regional e 

local e o papel de seus empresários pelos governos. Políticas regionais e locais de 

estímulo ao financiamento de investimentos (crédito) seriam intrinsecamente 

necessárias para esse entendimento. Era o caminho do crédito para empresários de 

menor porte sendo construído.  

O momento da contribuição de Wallich em relação ao desenvolvimento 

econômico dos países menos desenvolvidos, a partir da Teoria do Desenvolvimento 

Econômico, de Schumpeter, coincidia com o momento de maior importância do 

despertar do microcrédito no mundo, isto é, no início dos anos de 1960 (ver item 

2.1.1 deste trabalho). A questão das potencialidades locais sempre remete à 

possibilidade de experimentação de políticas de incentivos dos gestores públicos 

regionais e/ou locais e, nesse sentido, entre outras políticas, encontram-se os 

programas de fomento ao crédito no financiamento de investimentos e, 

consequentemente, de estímulo ao desenvolvimento. Como atesta Putnam sobre os 

governos regionais da Itália dos anos 1970 a 1989: 

 
O grau de sofisticação alcançado pelas regiões na área da política 
industrial pode ser aferido pela quantidade de instrumentos que elas 
efetivamente utilizaram: Plano Regional de Desenvolvimento 
Econômico, Plano Regional de Utilização da Terra, Parques 
Industriais, Agências de Financiamentos do Desenvolvimento 
Regional, Consórcios de Desenvolvimento e Comercialização 
Industriais e Programas de Capacitação no Emprego (PUTNAM, 
1996, p.84).   

 

Putnam ratifica as observações preliminares deste capítulo quanto a 

importância do desenvolvimento mercantil do início de século XIV para o surgimento 

determinante do papel do crédito, na medida em que as bases legais e intenso 

engajamento cívico foram se fortalecendo.  

 
Nas repúblicas comunais do norte da Itália, as normas e os sistemas 
de participação cívica possibilitaram grandes melhoramentos na vida 
econômica e também no desempenho governamental. Mudanças 
revolucionárias nas instituições fundamentais da política e da 
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economia resultaram desse contexto social singular, com os vínculos 
horizontais de colaboração e solidariedade cívica e esses progressos 
políticos e econômicos, por sua vez, fortaleceram a comunidade 
cívica (PUTNAM, 1996, p.140-141). 

 
E Putnam faz uma análise definitiva e atual, à luz de suas observações sobre 

os estudos das “repúblicas comunais13” da Itália, lá atrás no século XIV, quando 

conclui: 

Em épocas anteriores, não importa quão grandiosas ou quão 
obscuras, como houvesse apenas mecanismos rudimentares para 
vincular poupança e investimento, as perspectivas de 
desenvolvimento econômico eram limitadas. Sem o crédito, as 
famílias podiam acumular grandes fortunas ou o estado arrecadar 
recursos mediante a tributação e investi-los em grandes obras 
publicas, como as pirâmides ou o Partenom, mas não havendo meios 
de intermediação eficiente entre poupadores individuais e 
investidores independentes, o enorme potencial da acumulação do 
capital privado não podia ser aproveitado no crescimento econômico 
(PUTNAM, 1996, p.139). 

 
Sendo o crédito inventado a partir das repúblicas italianas medievais (ibid.), 

percebe-se então que ele normalmente esteve e está mais bem associado às 

manifestações preliminares de políticas de incentivos das potencialidades locais, 

conforme atestados por Putnam e pelo próprio contexto histórico do despertar do 

microcrédito no mundo (ver capítulo 2 deste trabalho). Até mesmo como 

necessidade de estímulo a um desenvolvimento endógeno, bem defendido por 

Wallich, que colabora para Agarwala e Singh (2010).  O incentivo às potencialidades 

locais, por outro lado, subentende-se a necessidade de se contar com uma boa 

presença de capital social, como forma de garantir a efetividade das políticas 

implementadas em âmbito local principalmente. 

 
Capital social diz respeito a característica da organização social, 
como confiança, normas e sistemas que contribuam para aumentar a 
eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas (Putnam, 
1996, p.177). 

 

Por fim, Putnam bem coloca com bastante propriedade em relação a ação 

coletiva que “quando os atores são incapazes de assumir compromissos entre si, 

eles tem que renunciar – pesarosamente, porém racionalmente – a muitas 

oportunidades de proveito mútuo”(1996, p.174). Portanto, entende-se como 

                                                
13

 As repúblicas comunais surgiram na Itália setentrional e central como forma de governo autônomo em 

resposta ao regime de vassalagem feudal predominante no resto da Europa medieval (PUTNAM, 1996). 
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premissa básica que a exploração das potencialidades locais, via programas de 

incentivos a investimentos, como o crédito, por exemplo, requer uma manifestação 

espontânea da sociedade na busca por uma convergência de interesses comuns. 

Evidentemente, está-se aqui considerando como pressuposto inexorável a 

existência de um ambiente de plena cooperação voluntária da sociedade em prol do 

desenvolvimento, com livre direito às liberdades individuais, como define o Prêmio 

Nobel de Economia de 1998, Amartya Sen: 

 
A ligação entre liberdade individual e realização de desenvolvimento 
social vai muito além da relação constitutiva – por mais importante 
que ela seja. O que as pessoas conseguem positivamente realizar é 
influenciado por oportunidades econômicas, liberdades políticas, 
poderes sociais e por condições habilitadoras como boa saúde, 
educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas (2000, 
p.19). 

 

E complementa: 

 
Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem 
efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros. 
Não precisam ser vistos sobretudo como beneficiários passivos de 
engenhosos programas de desenvolvimento. Existe, de fato, uma 
sólida base racional para reconhecermos o papel positivo da 
condição de agente livre e sustentável – e até mesmo o papel 
positivo da impaciência construtiva (SEN, 2000, p.26).    

 
Portanto, privações de liberdade combinando pobreza e tirania, por exemplo, 

ou a experimentação de um ambiente de diminutas chances econômicas com 

exclusão social sistêmica; ou ainda a negligência dos serviços públicos com, ou até 

sem, uma ostensiva interferência do estado, não contribuem de forma alguma para a 

promoção do desenvolvimento (SEN, 2000). Se a definição de desenvolvimento 

mais recorrente é aquela que implica a conferência de um contínuo crescimento 

econômico de longo prazo acima do crescimento demográfico, englobando 

mudanças estruturais de melhoria em indicadores econômicos, sociais e ambientais, 

conforme afirma Souza (2009), fica difícil imaginar uma sociedade de privações das 

liberdades ou até vivendo “liberdades elementares” (SEN, 2000), conhecendo o 

desenvolvimento em sua definição mais atual. E Souza ainda reforça:  

 
Compreende um fenômeno de longo prazo, implicando o 
fortalecimento da economia nacional, a ampliação da economia de 
mercado, a elevação da produtividade e do nível de bem estar social 
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do conjunto da população, com a preservação do meio-ambiente. 
Com o desenvolvimento, a economia adquire maior estabilidade e 
diversificação; o progresso tecnológico e a formação (2009, p.07). 

 
O respeitado economista Gerald M. Méier14, contribuindo para o trabalho de 

Argawala e Singh, definitivamente reconhece como possíveis gargalos ao 

desenvolvimento, a carência de aspectos sociopolíticos, quando recorda: 

 
São testemunhas disso o caráter limitado das instituições 
semifeudais, os governos débeis, a falta de legislação social, a 
ausência de incentivos, a inadequação da educação e a saúde 
precária. É muito pertinente sustentar-se que um país esteja 
economicamente atrasado porque está atrasado política, social e 
fisicamente (ARGAWALA; SINGH, 2010, p.88) 

 

Todavia, entende Méier, que tais problemas sociopolíticos tendem a encontrar 

uma saída “demasiado fácil e que podemos suspeitar que não leve a essência do 

problema” (ARGAWALA; SINGH, 2010), ao contrário dos aspectos puramente 

econômicos, que ele considera mais fundamentais. Concorda como decisivo o 

acúmulo de capital, o que caso contrário, experimenta-se um baixo nível de renda e, 

consequentemente, baixo nível de poupança, prejudicando investimentos 

necessários para uma promoção robusta de perspectivas de desenvolvimento. Cita 

economistas clássicos, como Adam Smith, para embasar suas observações, 

concluindo: 

 
É dentro desse contexto que podemos apreciar a ênfase dada por 
Smith à acumulação de capital como requisito prévio para a divisão 
do trabalho, para a necessidade de um excedente de mercado acima 
da subsistência e para os salários reais crescentes (AGARWALA; 

SINGH, 2010 p.95). 
  

A abordagem da acumulação de capital remete, portanto, necessariamente, a 

abordagens sobre os efeitos do crédito para a economia. Souza apresenta uma boa 

definição do papel do crédito numa visão schumpeteriana, quando afirma que é 

resultado de uma “necessidade real” de afirmação para que um agente potencial se 

transforme em empresário. E complementa: “O capital criado pelo crédito bancário 

proporciona o acesso do empresário a corrente de bens, podendo adquirir meios de 

produção, matérias-primas e contratar trabalhadores” (2009, p.130).    

                                                
14

 Economista professor, autor de mais de dez respeitadas obras voltadas para o tema do desenvolvimento 

econômico e economia internacional. 
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É oportuno recordar que o crédito no mundo já se manifestava lá atrás, nos 

anos 1850, ainda que numa base embrionária cooperativista (ver capítulo 1 deste 

trabalho), quando Schumpeter, somente nos anos 1910, introduz (com sua obra 

Teoria do Desenvolvimento Econômico) forte importância ao crédito em suas 

análises sobre políticas de desenvolvimento. Portanto, a Europa já contribuía desde 

a metade do século XIX para a construção do mercado de crédito no mundo.  E 

sobre o mercado de crédito, o grande desafio ainda hoje está associado a elevada 

assimetria de informações que caracteriza o ambiente negocial (RIBEIRO; 

CARVALHO, 2006). E é aí que reside a dificuldade de ontem e de hoje em se contar 

com os agentes patrocinadores de funding, no suporte de qualquer política de 

desenvolvimento via a promoção do crédito, inclusive de instituições financeiras de 

controle estatal, quase sempre de desenvolvimento.                                                                                      

Entender o comportamento do mercado de crédito é o que será aprofundado 

a seguir, procurando identificar as razões que levam ao seu racionamento e a 

rejeição, ainda que parcial, do importante público informal, em processos de 

implementação de políticas expansionistas do pequeno crédito. 
 

3. 2 Fundamentos Econômicos do Microcrédito 

 

Recorrendo ao capítulo 1 deste trabalho, pode-se perceber que, no mundo, o 

processo de reestruturação produtiva ocorrido nos anos 1980 e 1990 determinou um 

comportamento desfavorável ao mercado de trabalho, massificando trincheiras de 

desempregados vivendo na linha da pobreza crônica. Neste ambiente, manifestou-

se com força o microempreendedorismo formal e informal, como alternativa de 

sobrevivência (RIBEIRO; CARVALHO, 2006). No Brasil não foi diferente, sendo os 

anos de 1980 os piores anos para a economia brasileira e para a demanda por mão 

de obra.  Ribeiro e Carvalho reconhecem que, por uma questão lógica, os países em 

desenvolvimento sofreram e sofrem muito mais com crises econômicas, 

destacadamente no que diz respeito ao mercado do crédito.  

Importante se faz conhecer, portanto, como funciona o mercado do pequeno 

crédito ou microcrédito, sua performance em situações atípicas ou não, 

fundamentando-se, por fim, na justificação de comportamentos muitas vezes de 

indiferença as responsabilidades intrínsecas das atividades bancárias no seu papel 
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de estímulo da economia em momentos decisivos de implementação de políticas, 

muitas vezes emergenciais de desenvolvimento. 

A contribuição de Debraj Ray em seu importante trabalho Development 

Economics (1998) irá nos oferecer subsídios teóricos esclarecedores para superar 

vários desses questionamentos que tanto permeiam as discussões sobre as 

implementações de políticas de desenvolvimento pelo mundo envolvendo o pequeno 

crédito. 

Antes demais nada, convém entendermos o perfil da demanda por crédito, 

que Ray reconhece como uma tendência global em três dimensões: 

 Crédito necessário para investimentos fixos (compra de máquinas, 

equipamentos e estruturas produtivas); 

 Crédito necessário para suprir necessidades de estoques de matéria-

prima e mercadorias; 

 Crédito necessário para o consumo, para suprir necessidades muitas 

vezes relacionadas a um ambiente de elevada pobreza, quando 

recursos são necessários para cobrir gastos com coisas impensadas, 

como até despesas com um casamento, por exemplo. 

Segundo Ray, o setor agrícola é o segmento da economia que melhor 

contribui para os estudos sobre o mercado de crédito, tendo em vista que ele visita 

com frequência os três perfis de demanda por crédito citados. A sazonalidade, 

tipicamente presente em todo segmento agrícola, sensibiliza constantemente para a 

necessidade de empréstimos nas três dimensões de demanda citadas.  Seja para a 

aquisição de máquinas e equipamentos (investimentos fixos), seja para a compra de 

sementes e fertilizantes (matéria-prima) e, por fim, para suprir necessidades de 

consumo, na entressafra. É neste ambiente do mercado de crédito que será 

fundamentado este estudo, por razões óbvias relacionadas a sua complexidade 

operacional e as características dos atores envolvidos (porte bastante eclético), que 

culminam para um conjunto perfeito de observações. 

 
3.2.1 Os Emprestadores  
 

Pelo lado dos agentes fornecedores de crédito, Ray classifica em dois: 
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 Os emprestadores formais ou institucionais, como os bancos governamentais, 

bancos comerciais, agências de crédito e bancos especiais de 

desenvolvimento, e os; 

 Emprestadores informais, formado por agiotas informais, amigos, parentes e 

cooperativas, por vezes legalmente pouco estruturadas. 

 
3.2.1.1 Emprestadores Formais   

 
No caso dos emprestadores formais (bancos), o grande desafio que 

enfrentam consiste na assimetria de informações que Ribeiro e Carvalho (2006) 

considera como o principal motivo para o desencadeamento do racionamento do 

pequeno crédito, a ponto de dedicarem um capítulo inteiro sobre a problemática à 

sua obra Do Microcrédito a Microfinanças. Informações assimétricas determinam o 

que se costuma chamar de imperfeições do mercado do pequeno crédito, tanto 

quanto a seleção adversa de possíveis assistidos, quanto ao risco moral. Ray 

considera como um principal problema para os bancos a falta de conhecimento, 

ainda que parcial, das pessoas e suas atividades, especialmente quanto menor 

(quanto ao porte econômico, principalmente) elas forem. 

Nos países em desenvolvimento, a agricultura, mormente de subsistência, é 

quase sempre marcante e Ray utiliza em suas análises experiências de países da 

Ásia para se aprofundar no estudo do comportamento dos credores formais perante 

o mercado do pequeno crédito, assim como a questão da seleção adversa e do risco 

moral. Na Tailândia ocorreu que o governo constituiu um banco específico para 

atender o setor em 1966 – Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives – 

BAAC, a fim de acompanhar uma tendência em determinar importância ao segmento 

em duas frentes, como o subsídio dos juros e melhoria da produtividade. Acontece 

que mesmo passando por mudanças de governos, com a volta da democracia em 

1975, e intensos incrementos de recursos para o setor, inclusive com a participação, 

em parceria dos bancos comerciais privados, os resultados não foram tão bons, pois 

foram constatados: 

 Fragilidades de monitoramento pelo governo; 

 Pouco alcance massificado dos empréstimos, destacadamente dos 

bancos comerciais privados (priorizaram tomadores mais qualificados, 

detentores de bens e renda); 
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 Praticamente a metade foi representado por créditos para 

microagricultores informais; 

 Também ficou evidente que o informal era representado por pessoas 

muito pobres; 

 42% declararam nunca ter tido experiências com crédito ou outras 

formas de crédito; 

 Aqueles que já tiveram alguma experiência (42%) se declararam muito 

pobres. 

Ficou claro para Ray que faltou aos bancos conhecimento íntimo do público-

alvo. Sem habilidade para acompanhar os microcréditos prospectados, os bancos 

tailandeses tiveram que exigir garantias reais ou, caso contrário, excluiriam do 

processo os informais muito pobres. Estabelecia-se, assim, uma segmentação já 

durante a seleção. Outro dado interessante é que uma pesquisa nacional obteve a 

leitura de que 70% dos beneficiados só tinham experiência com crédito por três 

anos. Ray esclarece que o tempo médio para se construir credibilidade, para esses 

casos, é de sete anos, tempo adequado para o aprofundamento do conhecimento 

dos microagricultores, especialmente mais pobres. E é desta “vantagem 

competitiva”, vamos assim colocar, que goza o emprestador informal, tendo em vista 

seu intenso relacionamento com seus clientes por muito tempo, conhecendo sua 

performance de colheita, capacidade operacional e outras habilidades e 

informações. Esses emprestadores informais (agiotas) costumavam formar grupos 

de beneficiados que atualmente são mais conhecidos como grupos solidários de 

beneficiados. 

Em 1975, ratificava-se o que já parecia certo, quando os bancos escalonaram 

90% de suas carteiras de clientes informais, sendo que pelo menos metade era 

considerada saudável. Tal experimentação não inibiu o continuado crescimento dos 

negócios com o setor informal, pressionado pela rápida realização de colheitas, 

determinando forte demanda por capital de giro, apesar de o volume maior continuar 

sendo direcionado para o agricultor formal. Ray, no entanto, faz uma observação 

interessante sobre o emprestador formal sobre a questão das limitações impostas a 

demanda informal: o engessamento a partir de uma política de microcrédito 

formatada para um público tão flexível do segmento informal. E cita um 

levantamento feito na província de Ratchasima Nakhon, em que o emprestador 

informal concebia duas vezes mais crédito que o emprestador formal, em que se 
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percebia que não era uma questão de escolha, mas uma questão de necessidade. 

Apesar dos juros elevados cobrados (cerca de 13% a mais que para formais), 

questões como as imperfeições do mercado, assimetria das informações e a falta de 

garantias não atendiam à política engessada de crédito imposta pelo emprestador 

formal. 

 

3.2.1.2 Emprestadores Informais   

 

Ray faz uma analogia interessante para explicar melhor a importância do 

acesso a informações no processo de avaliação de créditos. Se um grande 

fazendeiro empresta para um pequeno fazendeiro vizinho, o interesse intrínseco 

está na garantia da pequena fazenda ao lado, pois questões como a informação do 

quanto ele é trabalhador e homem de bem não mais estão em jogo. Mas, e um 

grande banco, como faria se não é seu negócio possuir terras? Distante da 

possibilidade de está próximo de cada um dos pequenos fazendeiros, os bancos 

desprezam esses potenciais clientes que são alvos preponderantes do emprestador 

informal, especialista em apurar informações pontuais dos seus pequenos clientes e 

entendedor da importância de considerar o trabalho dedicado do credor como 

garantia do empréstimo.   

Lembra o caso da Índia em 1951, quando os emprestadores informais 

dominavam o crédito para as pequenas famílias rurais. Os empréstimos para o 

mesmo público pelos bancos e cooperativas oficiais eram de apenas 7,2% dos 

créditos totais. Em 1981 saltou para 61,2%, apesar dos emprestadores informais 

representarem um grande percentual de 24,3% do total. 

  Utilizando-se da figura dos agentes do mercado de arroz nas Filipinas, Ray 

faz uma explicação de como o acesso a informações proporciona uma vantagem 

competitiva imensa no mercado do crédito. Como aqueles agentes conheciam 

profundamente os produtores de arroz, eles emprestavam recursos para as suas 

produções e ainda ganhavam na comercialização dos mesmos. Eram ganhos 

expressivos. E mais: ficava caracterizada também a interação entre os 

emprestadores formais com os informais. Uma pesquisa conduzida em 1998 pelo 

The Philippine Institute for Development Studies and Agricultural Credit Policy 

Council revelou que os emprestadores formais comerciais (bancos comerciais) e de 
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desenvolvimento emprestavam 33% do total de seus créditos para emprestadores 

informais, enquanto os bancos rurais emprestavam 17%. 

Essa interação entre emprestadores formais e informais, observada por Ray, 

facilita o entendimento da construção do atual mercado de microcrédito e as 

relações entre os grandes bancos, que oferecem suporte financeiro, e as 

microfinanceiras, cuja justificação para tal construção, está amparada 

essencialmente nas vantajosas condições de aproximação e, portanto, de domínio 

de informações mais pontuais do públlico final pelas microfinanceiras. Ainda que 

naquele momento analisado por Ray ocorresse um interesse muito maior por 

ganhos financeiros e a personalidade jurídica que não os bancos (emprestadores 

formais) não objetivavam propósitos de resultados de impacto social. 

 

3.2.2 Teoria do Mercado do Crédito Informal 

 

Não restando mais dúvidas da existência potencial do segmento informal e 

suas necessidades por crédito, Ray constrói sua teoria do mercado do crédito 

informal, desenvolvendo hipóteses para a justificação de sua possibilidade a partir 

das motivações naturais de maximização de retornos e impactos sobre o 

desenvolvimento.  

 

3.2.2.1 A Questão dos Juros Elevados 

 

 Ray não atesta plenamente que o monopólio de emprestadores seja a razão 

para a prática de juros elevados no mercado do crédito informal. Não por completo, 

pois apesar de ser um mercado bem segmentado, muitos atores podem quebrar 

facilmente a tese de uma inércia da prática dos altos juros. De acordo com sua 

opinião, o máximo que pode ocorrer é um monopólio pontual, dependendo das 

circunstâncias e do ambiente negocial, o que ele chama de monopólio local, 

explorado até mesmo por emprestadores informais bem identificados numa área de 

atuação. 

Entende Ray que a explicação mais plausível para a prática dos juros 

elevados está na questão do risco elevado, sempre esperado de um segmento que, 

até por sua condição de informal, já coloca o emprestador numa posição de defesa. 

A probabilidade de inadimplência deixa o mercado ainda mais precavido, quando se 
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entende que, entre os inadimplentes, existem aqueles chamados de inadimplentes 

voluntários, ou aqueles que não desejam pagar, pois a informalidade certamente 

aumenta essa expectativa. 

Ray então analisa a sensibilidade da prática dos juros em relação a 

inadimplência para conferir autenticidade a seu entendimento. Constrói um modelo 

bastante simples onde considera a probabilidade (p) de que haja inadimplência em 

um mercado de plena competição, em que a taxa de juros diminuía até um ponto em 

que cada emprestador, na média, receba lucro esperado zero. Se um tomador 

normal, experimentando o mesmo mercado competitivo, solicita um empréstimo (L), 

a um custo de oportunidade (r) e a uma taxa de juros (i), praticada num mercado 

informal competitivo em equilíbrio, e estando o emprestador esperando receber uma 

fração (p) dos empréstimos, o lucro esperado (LE) será dado por: LE = p(1 + i)L – (1 

+ r)L. Para uma expectativa de lucro zero, LE+ p( + i)L – (1 – r)L = 0. Chega-se 

então a expressão: 

   i =   1 + r  - 1  

p 

 

Se a probabilidade (p) de inadimplência for igual a um, então a taxa de juros 

será igual ao custo de oportunidade. Entretanto, se p for menor que um, a taxa de 

juros será maior que o custo de oportunidade. Atesta-se, enfim, que mesmo em 

plena competição, a taxa de juros praticada pelos emprestadores se mostra sensível 

ao risco de inadimplência. 

Mas Ray fica convencido, diante de diversos estudos recentes, que nos 

países desenvolvidos, o rigor das autoridades e as leis adequadas podem influenciar 

na prática de juros mais baixos.   

 

3.2.2.2  O Problema da Inadimplência  

 

Comprovando que a inadimplência influencia sim a prática dos juros elevados 

no mercado de crédito informal, Ray vai mais adiante e desenvolve algumas 

análises de como os emprestadores podem se proteger da inadimplência, pois a 

viabilidade do segmento precisa ser encontrada, diante de sua expressividade na 

economia. Taxas muito elevadas inviabilizam a vontade dos tomadores pelos 



81 

 

  

 

empréstimos, bem como muito baixas inviabilizam o interesse dos emprestadores 

pelo negócio.  

Percebendo uma dinâmica da inadimplência na razão do montante tomado, 

os emprestadores podem desenvolver aqui uma forma de gerenciamento de riscos. 

É o entendimento de que grandes empréstimos podem gerar maiores 

inadimplências, cuja avaliação de porte depende, principalmente, da renda per 

capita de uma região considerada. Outra dinâmica considerada diz respeito aos 

destinos dos empréstimos, pois na ausência de mecanismos legais de proteção para 

o segmento informal, os emprestadores procuram se defender simplesmente 

recusando determinadas demandas, como as que podem gerar inadimplências 

voluntárias. Preferem assim, atender demandas relacionadas ao trabalho do 

tomador, as suas atividades e necessidades diárias (estoques, por exemplo). Eis 

aqui a configuração do atual perfil da política do microcrédito mais praticada pelo 

mundo. Manter-se garantido de que o pequeno empreendedor continuará utilizando-

se dos recursos solicitados, um após o outro, também é uma forma que os 

emprestadores se utilizam para manterem a adimplência. 

A solicitação de garantias também é outra forma de proteção muito utilizada 

pelos emprestadores e muito comum no mercado de crédito formal. No informal, 

ocorre que a busca de proteção contra a inadimplência pela via da garantia, 

chamada real (bens, por exemplo), tem seus desafios.  A taxa de juros praticada é a 

determinante de sua eficiência ou não. No caso de uma inadimplência voluntária, o 

que é muito esperada no segmento informal, o tomador só se sente interessado em 

honrar seu empréstimo (L) se o valor que ele considera de sua garantia (Vs), mais o 

que o emprestador atribui a possíveis perdas (F) for maior que o valor do 

empréstimo mais os juros (i) praticados, ou Vs + F > L(1 + i ). Caso contrário, o 

tomador não se sentirá interessado em pagar a divida. O inverso, se o emprestador 

considerar a garantia do tomador (Vb) muito boa, ou seja, Vb > Vs + F, este não terá 

interesse em ver o tomador honrar sua dívida. Portanto, muitas vezes, o 

emprestador fica no dilema de ter que renunciar a uma parte de seus ganhos, isto é 

L(1 + i), baixando os juros, a fim de receber do tomador, ou provocar a 

inadimplência, aumentando os juros, caso perceba possuir uma garantia muito boa 

que a prefira ter que renunciar a ganhos. A proteção da inadimplência pela via da 

exigência de garantias, para Ray, não assegura baixas inadimplências como se 
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esperava, mas promove uma possibilidade de gerenciamento, especialmente para 

os casos da inadimplência voluntária, pois a involuntária já estaria garantida. 

Por fim, Ray avalia a presença da inadimplência nos casos em que o 

emprestador não assegura continuidade de empréstimos (racionamento) para um 

mesmo tomador em função dos juros praticados. Estaticamente, a análise mais 

simples permite concluir que se um tomador comum deseja capital (L) para aplicar 

na produção, a função da produção mínima ideal para o tomador é tida como f(L) – 

L( 1 + i ) maior ou igual ao lucro (A), sendo L(1+i) o custo do capital e o parâmetro 

restritivo para o emprestador, que não pode exagerar na taxa de juros ( i). E qual a 

melhor taxa de juros então para não restringir o acesso do crédito ao tomador? 

Certamente é aquela em que f´(L) for igual a 1 + i, pois o emprestador busca o maior 

lucro possível. 

Todavia, na dinâmica da economia precisa se pensar além de um dado 

momento. O emprestador deve sempre pensar que o tomador pode recorrer a outro 

credor e que pode potencializar ganhos com o mesmo, em condição de adimplência. 

Assim, mesmo na inadimplência, o tomador terá produção f(L) e lucros (A). 

Pensando assim, o lucro total de N datas pra frente será da f(L) + (N-1)A. 

Obviamente, para que não ocorra inadimplência, N{f(L) – L(1-i)} tem que ser maior 

ou igual a f(L) + (N-1)A. Logo a função de produção dinâmica é expressa por f(L) – 

N/N-1, vezes L(1+i), maior ou igual ao lucro (A).  Esta análise dinâmica aumenta a 

expectativa de custos, evidentemente de menores lucros do tomador sob a ótica do 

emprestador, que trabalhará com taxas de juros mais realistas, porém mais factíveis 

para o tomador, que certamente ficará ávido por mais crédito, ainda que racionado 

na posição ótima pelo emprestador. 

A possibilidade de superação do problema da inadimplência para viabilizar o 

crédito informal esteve até aqui quase sempre condicionada à questão da melhor 

medida dada aos juros. Portanto, não seria diferente em relação à questão da 

pesada subjetividade relacionada à prática do crédito para o setor informal. É a 

controvertida assimetria de informações, muitas não observáveis (ocultas), que 

desafia os emprestadores na hora da análise do empréstimo. Ray então faz uma 

afirmação por demais apropriada de que a taxa de juros também estimula uma 

atração por um perfil de tomador, o que associada à percepção mais observável 

para muitos emprestadores, de que tomadores que não encontram muitas opções 
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de crédito costumam ser mais pontuais, podem levar a uma maior exposição à 

inadimplência, dependendo dos juros praticados.  

Evidentemente, como o emprestador sempre deseja praticar os juros mais 

altos possíveis, Ray constata que a probabilidade de sucesso (p) dos investimentos, 

fruto dos recursos tomados, não pode ser maior que a certeza dos retornos(R) 

esperados. Não se pode trabalhar em cima de probalidades, com tomadores “de 

risco”, e sim com tomadores conscientes e de percepção do horizonte, ou seja: p < 

R/2R´- R. É uma situação muito comum no mercado de credito informal e a não 

experiência de inadimplência, com certeza, passa pelo permanente conhecimento 

do negócio pelas partes. Do perfeito entendimento do negócio pelo tomador para ele 

maximizar seus retornos possíveis, a fim de construir um histórico de confiança com 

o emprestador em suas futuras demandas por créditos. Contar com as atuais 

ferramentas de proteção do crédito, como as fontes centrais de informações 

restritivas do tipo Serasa é importante, mas para Ray, sendo o setor informal limitado 

de informações, a análise de novos créditos exige constante investigação do 

tomador e do prejulgamento de serem sempre de alto risco. 

 

3.2.3 Políticas Alternativas 

 

Construir um ambiente favorável para emprestadores e tomadores, ou bancos 

comerciais e de desenvolvimento, e microempreendedores informais, tem sido o 

desafio do mercado de crédito informal das últimas três décadas. Ajudando a 

compreender melhor os problemas dos emprestadores e suas limitações 

operacionais, Ray aborda alternativas possíveis para a cobertura eficiente do 

mercado pelos bancos, principalmente pelas instituições financeiras governamentais 

interessadas em promover o desenvolvimento pela via da promoção do crédito. 

Uma delas é reconhecer que os emprestadores já alcançaram robustez 

suficiente para dominar o mercado informal do crédito. Portanto, podem está aptos a 

receber fundos de recursos formais para o incentivo da concessão e recuperação de 

créditos informais. São as cooperativas de crédito, por exemplo, que podem receber 

recursos para incrementar os negócios com crédito devido ao seu grande 

conhecimento do tomador local. A concorrência pode gerar melhores opções da 

oferta de crédito para os microempresários informais. A outra alternativa consiste em 

considerar o novo desenho institucional das organizações de crédito que se utilizam 
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de suas técnicas inovadoras de acesso a informações locais sempre vantajosas. 

São as microfinanceiras, por exemplo, especializadas na disseminação do pequeno 

crédito por constante aproximação. Quanto mais perto do público-alvo melhor se 

domina o seu entendimento e o conhecimento de suas realidades.   

Quanto a primeira alternativa, a ideia é promover uma política vertical de 

ligações (parcerias), como a construída nas Filipinas em 1987 pelo The Land of The 

Philippines, que implementou um programa de empréstimos agressivos para 

cooperativas de pequenos agricultores locais. Até 1992, 700 mil famílias haviam 

recebido créditos nos valores mínimos de U$ 270, totalizando 236 milhões de 

dólares.  Ray não concorda com parcerias “horizontalizadas”, ou lado a lado, como 

ele define. Os efeitos provocados por modelos, como o observado nas Filipinas, 

estimula a concorrência, provocando uma natural queda dos juros, além de outros 

experimentos, como o custo mais baixo do monitoramento das atividades, uma 

melhor cooperação operacional e técnica entre os emprestadores e o acesso a 

informações privilegiadas que melhoram o ambiente negocial e de retorno, 

promovendo maior disponibilidade de crédito a melhores taxas que, numa 

expectativa maior, podem inibir os emprestadores informais (agiotas).  Mas, Ray 

reconhece que o desafio é grande e que a melhora das condições para os 

tomadores, principalmente das taxas de juros experimentados, ainda requer maior 

alcance de melhores instrumentos de proteção pelos emprestadores, não obstante a 

incontestável percepção de melhora da oferta de crédito para o setor informal e sua 

boa assimilação pelo pequeno tomador.  

Já para a segunda alternativa foi explorada a experiência do projeto 

específico de microemprestador do Banco Grameem, de Bangladesh, do 

conceituado Muhammad Yunus, que inovou com uma disseminação do crédito para 

os mais pobres em meados de 1980, formando grupos solidários comumente 

denominados hoje de microcréditos com garantia de aval solidário. Era o modelo 

que faltava para superar a excessiva subjetividade de informações, ou as 

observações ocultas colocadas por Ray. 

 
O argumento pressupõe que os mutuários estão intrinsecamente 
seguros ou arriscados. Este é um pressuposto valido em muitas 
situações: os membros do grupo podem não ser capazes de 
controlar o que um colega faz com seu dinheiro, embora possam 
ainda ser capaz para prever o que vai fazer (porque conhece cada 
um pessoalmente, por exemplo) (RAY, 1998, p.580). 
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Algumas curiosidades caracterizam esse modelo de microcrédito, como a 

prática de microempréstimos, mesmo sendo em grupo, realizados em sequência e 

não simultâneos, a fim de minimizar o contágio da inadimplência entre os membros 

do grupo.  Mas reconhece-se que a modalidade não é socialmente correta, pois a 

busca por indivíduos ótimos proporciona uma exclusão natural de indivíduos mais ou 

menos, por exemplo, impactando negativamente no papel do microcrédito de ampla 

promoção de oportunidades de crescimento via acesso ao crédito. Por fim, ainda se 

faz importante colocar que o desempenho muito bom de alguns do grupo pode 

ofuscar o sucesso, ainda que tímido, de outros, condenando estes a não terem mais 

acesso àquele grupo em que participou inicialmente. 

O sucesso do Banco Grammen, segundo Ray, também se deve a outros 

diferenciais aplicados, como a manutenção de uma política de aproximação tão forte 

que chega a manter os tomadores sob um código de conduta e compromissos 

rigorosos, caracterizando um envolvimento quase social, tipo um departamento de 

governo local de ações “corpo a corpo”.   

Diante de um modelo tão caracterizado por ações tão capilares, que num 

primeiro momento sugere elevados custos operacionais, Ray então responde a 

curiosidade, municiando de informações sobre o Banco Grammen que justificam sua 

sustentabilidade, como: 

 Funcionava com uma quantidade significativa de subsídios de governos 

locais, regionais e federais, além de instituições internacionais (para cada 

dólar emprestado recebia 22 centavos entre 1991-1992); 

 Cobrava juros anuais de 12% a 16,6% dos clientes, mas para garantir suas 

operações sem subsídios teria que cobrar juros anuais de 18% a 22%, 

conforme dados de 1987 a 1994. Diante das oscilações do mercado de 

capitais, efetivamente seria necessário cobrar juros anuais de 32% a 45% 

para manter-se rentável; 

 O atendimento aos necessitados e pequenos empreendedores foi atestado, 

descaracterizando saudavelmente à prática comum de ações de governos 

em desenvolvimento pela via da transferência indiscriminada de dinheiro; 

 Foram apreciados ganhos de renda adicionais não desprezíveis, bem como 

o impacto positivo sobre a educação social e sobre o crescimento, ainda que 

numa perspectiva de longo prazo. Aqui, a conclusão de Ray é bem 

compartilhada por Monzoni (2008) em seu recente estudo em que atesta que 
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para cada 1% de crédito gerado experimenta-se ganhos de 0,344% nas 

vendas dos microempreendedores, bem como em suas margens brutas 

(0,361%), lucros líquidos (0,391%) e renda adicional de 0,426%.  

Sendo o crescimento uma precondição para a possibilidade do 

desenvolvimento (SOUZA, 2009), o novo desenho institucional de organização de 

crédito do Banco Grammen, apesar de apresentar uma forte dependência por 

subsídios para a sua sustentabilidade, provou que é possível sim superar a 

assimetria de informações do mercado do crédito informal, mas requerendo forte 

especialização operacional que delimita novos entrantes emprestadores ao 

mercado, inibindo uma expansão mais robusta do microcrédito no mundo. Ray 

estimulou o entendimento de que talvez um melhor engrandecimento da educação e 

cultura do crédito do público-alvo (microempreendedores) pode antecipar uma 

percepção mais positiva dos emprestadores formais, como os bancos comerciais e 

de desenvolvimento governamentais, para uma aposta na sustentabilidade mais 

contundente e de longo prazo para uma permanente oferta do crédito para o setor 

informal, via políticas alternativas como as aqui apresentadas. 
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4. ENTIDADES DE MICROCRÉDITO NO BRASIL: PERFIL LEGAL E 
OPERACIONAL 
 
 

A construção do perfil das entidades de microcrédito em atuação no Brasil de 

hoje se deu lá atrás, nos anos de 1980 e 1990, a reboque das experiências bem 

sucedidas pelo mundo, no ensaio de embrionárias experiências de entidades do 

terceiro setor, através de programas de promoção do crédito a pequenos 

empresários (ver item 2.2 deste trabalho). Naquela ocasião, ficava claro que sem 

uma iniciativa conjunta de organizações não governamentais com entidades 

internacionais de apoio técnico, e até algumas vezes, com alguns governos locais, 

não seria possível a propagação do crédito ao pequeno empresário, comumente 

chamado hoje de microcrédito. 

A evolução da indústria do microcrédito no Brasil foi lenta, apesar de o mundo 

ter experimentado uma rápida expansão, pois somente em 2005 é que se chegou ao 

modelo de uma política nacional definitiva do microcrédito, que até hoje norteia 

todas as iniciativas de sua disseminação pelo Brasil. É o PNMPO (Programa 

Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado), que para os interessados em operar 

sob seu amparo, caso não queiram contar com alguns tradicionais grandes bancos 

privados, bancos de desenvolvimento e agências de fomento, podem contar com 

quatro configurações legais possíveis: 

 

 ONGs especializadas e independentes (não controladas) e expostas a 

restrições da lei da usura; 

 ONGs qualificadas como OSCIPs (lei 9790/99) e operando como uma 

alternativa na oferta do microcrédito e protegidas da lei da usura; 

 Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, com objetivos lucrativos e 

especializada exclusivamente para a concessão do microcrédito; 

 Cooperativas de Crédito, cuja Resolução 3.106 permite a sua formação em 

livre associação, a fim de possibilitar a oferta de crédito não classista.    

 

Uma pergunta constantemente é feita pelo público potencial demandante do 

microcrédito: porque o sistema financeiro brasileiro, tão robusto e considerado 

tecnologicamente avançado não disponibiliza normalmente, em sua gama de 
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produtos financeiros, o microcrédito? Quando disponibiliza, porque tanta burocracia 

e racionamento? 

De fato, a julgar pela quantidade de 158 bancos, 20.046 agências bancárias 

por 9.178 habitantes (IBGE) e pelo percentual de bancarizados no Brasil de 43% 

(FENABAN), não dá para entender as razões de tanta dificuldade para ofertar com 

abundância tal modalidade de crédito. 

 A resposta mais coerente está na elevada especificidade que caracteriza a 

operacionalidade do microcrédito, conforme já abordado. A pesada estrutura das 

entidades financeiras de grande porte do sistema financeiro a distanciam do público 

alvo de tal sorte que se configura num desafio conhecê-lo e entendê-lo em suas 

atividades tão pequenas e informais, conforme Ray (1998) define tão bem. 

 Assim, a presença das entidades especializadas ganhou importância, não só 

no mundo, como no Brasil, conforme exaustivamente explorado no primeiro capítulo 

deste trabalho, seguindo um modelo muito peculiar de estruturas legais e 

operacionais, reconhecido e apoiado pelo PNMPO, como será visto a seguir. 

 

4.1 Modelos Legais 

4.1.1 Organização Não Governamental – ONG  
 

Ganhando importância nos anos de regime militar no Brasil, as organizações 

não governamentais representavam, na verdade, uma bandeira de modernidade em 

pleno período autoritário, seguindo um padrão da sociedade brasileira, conforme 

aponta Tachizawa (2002), em que o governo militar convivia perfeitamente com a 

modernização do país. Certamente amparado num desejo de autonomia em relação 

ao estado, os anos 70 foram marcados por uma expansão representativa de ONGs, 

principalmente vinculadas a movimentos das igrejas cristãs e ligadas às associações 

comunitários. 

As ONGs sempre se caracterizaram por serem sem fins lucrativos, de 

tipicidades marcadas pelo senso comum ou pela opinião pública, e normalmente 

constituídas como associações15, muitas vezes iniciadas na informalidade e quase 

sempre concebidas para suprir uma deficiência de alcance de governos, ainda que 

parcial, seja nacional, regional e/ou local, em suas construções e ações de políticas 

                                                
15

 União de pessoas que se organizam para fins não – econômicos (ABONG; AFINCO, 2003). 
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públicas (TACHIZAWA, 2002). O artigo 53 do Novo Código Civil brasileiro ampara 

legalmente associações, bem como os artigos 62 e 981 amparam as fundações e 

sociedades civis, respectivamente. Em 30 de junho de 1999, as ONGs foram 

regulamentadas pela lei 9.790, instituindo e disciplinando, inclusive, o Termo de 

Parceria que, segundo Tachizawa, pela primeira vez “o estado reconhece 

publicamente a existência de uma esfera que é pública, não por sua origem, mas por  

sua finalidade: é publica, embora não estatal” (2002, p.39).   

Portanto, não foi surpresa que as primeiras iniciativas de disseminação do 

microcrédito no Brasil tenham sido manifestadas numa base de organização 

institucional não governamental (ver primeiro capítulo deste trabalho). Desde os 

primeiros experimentos com microcrédito no Brasil (1972), promovidos pela Acción 

Internacional, as ONGs colaboram para o aprimoramento e promoção do 

microcrédito, seja através de parcerias com organizações internacionais ou não, de 

apoio técnico, ou técnico e financeiro, ou apenas financeiro. Estima-se um número 

de 276 mil ONGs formais atuando hoje no Brasil, segundo a Associação Brasileira 

das Organizações Não Governamentais – ABONG, sendo cerca de 265 voltadas 

para a atividade de disseminação e aperfeiçoamento técnico do microcrédito. De 

forma independente e genuinamente brasileira existem 135 microfinanceiras 

conhecidas como ONGs, segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – 

IBAM. 

Essas entidades normalmente fazem parcerias operacionais com entidades 

internacionais e nacionais (algumas governamentais) que, como já citado 

anteriormente, estão sujeitas às restrições quanto as estipulações usurárias. Não 

atuam, portanto, qualificadas como OSCIPs, como será visto a seguir, e 

evidentemente não são habilitadas no PNMPO. Também a maioria possui recursos 

próprios para desenvolverem suas atividades de propagação do microcrédito, 

praticando juros muitas vezes superiores às demais entidades sob regras do mesmo 

PNMPO. 

 

4.1.2 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP  

 

As OSCIPs nada mais são que ONGs, porém qualificadas no Ministério da 

Justiça na condição de OSCIPs. São amparadas pela mesma lei das ONGs (lei 

9.790, de 1999), mas extensivo a uma qualificação atestada previamente pelo 
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governo federal para facilitar parcerias e convênios com órgãos públicos (AFINCO; 

ABONG, 2003). Uma vez que as OSCIPs antes passam pelo crivo das exigências 

para a obtenção do título, adquirem antecipadamente a qualquer perspectiva de 

futuros negócios com o setor público, uma condição de regularidade ideal para a 

celeridade e disponibilização de fundos públicos e doações para seus projetos.  

Entre os benefícios conferidos aos portadores da qualificação, destacam-se: 

 

 Incentivo fiscal a doadores para OSCIPs, através da medida 

provisória 2158-35/2001, em seu artigo 59, que estabelece que as 

empresas sob o regime de lucro real podem deduzir do imposto de 

renda, as doações num montante até 2% do lucro operacional; 

 Possibilidade de remuneração de seus dirigentes na prestação de 

serviços para as OSCIPs que dirigem; 

 Receber bens apreendidos, abandonados ou disponíveis, 

administrados pela Receita Federal – Portaria 256 de 15 de agosto 

de 2002, do Ministério da Fazenda. 

 

Entretanto, as ONGs que pretendam obter a qualificação de OSCIPs 

precisam ter, no conjunto de serviços prestados, pelo menos um dos objetivos 

predeterminados pelo Ministério da Justiça. No caso de organizações dirigidas para 

o microcrédito, pelo menos deve ter como objetivo a promoção de assistência social, 

apesar de ser sugerido o objetivo específico de promoção do desenvolvimento 

econômico e social e combate à pobreza. É vedada a qualificação de OSCIPs para 

alguns segmentos da economia, como sociedades comerciais, sindicatos e 

associações de classe, instituições religiosas e organizações partidárias, fundações 

públicas e outras mais específicas (AFINCO; ABONG, 2003). 

As ONGs qualificadas como OSCIPs voltadas para o segmento do 

microcrédito ganharam uma condição decisiva para alavancar seus negócios, bem 

observada por Parente: 

 
A lei faculta as OSCIPs estabelecer “Termos de Parceria” com os 
poderes públicos, o que representa um importante caminho para que 
as microfinanceiras possam se articular com políticas 
governamentais ou vice-versa, abrindo um leque de possibilidades 
para viabilizar o apoio dos poderes constituídos as instituições de 
microfinanças, já que, com isso, as instâncias governamentais 
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deixam de atuar de forma direta e passam a contar com as 
organizações do terceiro setor na execução de uma parcela de suas 
políticas sociais (2002, p.117).            

 

A instituição legal das OSCIPs foi importante na formulação do PNMPO, pois 

facilitou os objetivos intrínsecos da política pública do microcrédito, no tocante ao 

apoio financeiro das entidades habilitadas por instituições financeiras de maior porte 

e interessadas em promover o pequeno crédito via terceirização. As OSCIPs 

voltadas para o microcrédito e habilitadas no PNMPO são hoje em 129, e 

movimentam quase R$ 1 bilhão em negócios com microcrédito, em parceria com 

várias instituições financeiras brasileiras e internacionais (PNMPO, 2010). 

 

4.1.3 Sociedade de Crédito ao Microempreendedor - SCM 

 

Regida pela resolução 2.874/01 do Banco Central do Brasil – BCB, as SCMs 

tiveram sua razão de ser especialmente para atender um estágio seguinte das 

ONGs especializadas em microcrédito e autossustentáveis. Portanto, dependem de 

autorização do mesmo BCB, e seu objetivo social é exclusivo para a concessão de 

financiamentos a pessoas físicas para viabilizar empreendimentos de natureza 

profissional, comercial ou industrial de pequeno porte, bem como para 

microempresas (R$ 120 mil/ano de receitas brutas). Conforme Parente (2002), 

algumas exigências e particularidades enquadram as SCMs: 

 É vedada a participação societária, direta ou indireta, do setor 

público no capital das SCMs, bem como se transformar em 

instituição do sistema financeiro brasileiro. Também não pode 

captar recursos do público, nem participar em outras empresas, tão 

pouco contratar depósitos interfinanceiros na qualidade de 

depositante ou depositária, emprestar para fins de consumo e a 

cessão de créditos com coobrigação; 

 Só podem captar recursos de instituições nacionais e 

internacionais de desenvolvimento, de orçamentos estaduais e 

municipais, de fundos constitucionais e/ou oficiais, bem como de 

doações e outras fontes desde que autorizadas pelo BCB; 
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 Não podem emprestar acima de cinco vezes seu patrimônio liquido 

ajustado16; 

 Não gozam do Fundo Garantidor de Créditos – FGC; 

 Cada operação de crédito não pode ser maior que R$ 10 

mil/cliente; 

 Devem atuar dentro da área de atuação da instituição, que podem 

ser em locais fixos ou itinerantes e, por fim; 

 A criação e encerramento devem ser comunicados ao BCB em até 

cinco dias úteis. 

Estão em operação hoje no Brasil 19 SCMs habilitadas no PNMPO.   

 

4.1.4 Cooperativa de Crédito de Livre Associação   

 

Sendo o mais tradicional dos modelos legais voltados para o crédito, as 

cooperativas são instituições financeiras regidas pela lei 4.595 de dezembro de 

1964, assim como a de nr. 5.764, de dezembro 1971 (TACHIZAWA, 2002). São 

sociedades que nasceram para estimular o crédito para associados normalmente 

pertencentes a uma mesma classe profissional. São de natureza civil, sem fins 

lucrativos e não sujeitas à falência (PARENTE, 2002). 

Sobre os aspectos legais e reguladores, tem mais: 

 Não podem se denominar bancos; 

 São singulares quando constituídas com no mínimo 20 pessoas, centrais 

quando formadas por três cooperativas singulares e confederadas quando 

formadas por três cooperativas centrais; 

 Precisam apresentar valores mínimos de patrimônio para suas condições de 

funcionamento; 

 Podem captar recursos para poupança, diferentemente das OSCIPs e SCMs, 

mas só podem aplicar os recursos apenas nos municípios onde atuam; 

 Podem alavancar recursos de outras fontes para emprestar; 

A fim de ampliar o papel das cooperativas no processo de disseminação do 

microcrédito, a resolução 3.106 de 25 de junho de 2003 do BCB passa a permitir 

que elas sejam de livre associação, praticamente transformando-as em entidades 

                                                
16 O patrimônio líquido ajustado é o patrimônio líquido contábil ajustado pelas adições e deduções previstas em 

regulação específica (http://www.susep.gov.br) 
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potenciais participantes também do PNMPO. Entretanto, a observar o montante de 

cooperativas atualmente praticando o microcrédito (127), seguindo o modelo 

desejado pelo PNMPO, isto é, que não seja classista, percebe-se relativa aderência 

dessa modalidade legal pela linha de crédito para o pequeno empresário, seja formal 

ou não. Uma explicação mais pertinente pode estar na que Parente construiu: 

 
Fatores internos e externos podem limitar o sucesso das 
cooperativas desde a sua criação. Um deles é o desconhecimento, 
pelos associados, das três dimensões de seu papel na organização, 
como donos, clientes e investidores. Outro complicador diz respeito à 
insuficiente clareza sobre procedimentos e ao pouco nível de 
informação de gestão, que prejudica a participação dos associados 
na tomada de decisões (2002, p.121).          

 
4.2 Modelo Operacional 
  

Mesmo em um grupo de entidades atuando sob um mesmo modelo legal, 

Parente atesta diferenças de gestão e modelos operacionais: 

 
Uma das razões para isso é o fato de haver muitas organizações de 
microcrédito no mundo, atuando com tipologias distintas e em 
contextos culturais e legais também distintos, o que dificulta a análise 
e a sistematização, sobretudo no que diz respeito aos aspectos 
institucionais e organizacionais (2002, p.71). 

 

Não obstante, a observar pela boa sustentabilidade de importantes entidades 

de microcrédito atuando no Brasil de hoje, destacadamente os Bancos do Povo, 

quando alguns já possuem mais de duas décadas de atividades, a construção de um 

modelo ideal de gestão tende a seguir um padrão independente de suas condições 

legais, talvez por uma natural segmentação operacional, muito comum em qualquer 

setor da economia. Até mesmo os processos de automação levam a formatação dos 

segmentos, o que não seria diferente em relação ao segmento do microcrédito.  

   Tomando o modelo dos Bancos do Povo, muito bem analisado por Parente 

(2002), pode-se apresentar um elenco de fatores que justificam seus sucessos e a 

garantia de suas sustentabilidades, pelo menos pelo aspecto operacional. Desde a 

questão da gestão estratégica até as ferramentas de gestão utilizadas. 

Primeiramente, é importante que os gestores de uma microfinanceira definam 

a missão, visão de futuro e as estratégias de penetração e expansão do mercado 

para a entidade, a fim de comparar a situação de momento com os objetivos 
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traçados, procurando avaliar se o planejamento inicial está sendo alcançado. É um 

conjunto de observações como: 

 Coerência das ações de curto prazo; 

 Se o público-alvo definido está sendo contemplado; 

 Se os produtos são adequados ao público-alvo atingido; 

 Se vem conseguindo se expandir mercadologicamente; 

 Que fatores perante a concorrência alavancam ou impedem de cumprir seu 

papel; 

 Quais recursos precisam ser acionados para superar problemas 

mercadológicos, financeiros e de pessoas; 

 Ter olhar panorâmico e prospectivo sobre o operacional, financeiro e 

institucional; 

 Existência de controle social, isto é, de participação sistemática de todos que 

fazem a organização, utilizando-se, por exemplo, de uma agenda permanente 

de avaliação coletiva dos resultados, a fim de redefinir o futuro ou não. 

O estudo de indicadores de desempenho elaborado em 2005 pela Planet 

Finance17, em parceria com a ABCRED e a instituição holandesa de assistência 

técnica Novib, confirmou a avaliação de Parente: 

 
A análise da amostra de 25 instituições de microcrédito brasileiras 
revelou que existem diversos tipos de instituições atuando no país. A 
amostra inclui desde instituições novas que estão iniciando suas 
atividades até organizações bastante maduras com mais de 20 anos 
de experiência e carteiras acima de R$7 milhões. Há instituições 
novas que estão se desenvolvendo rapidamente e IMFs antigas que 
não conseguiriam crescer. No entanto, em geral, a maioria das 
instituições são pequenas, com baixa produtividade e altos custos. 
Suas carteiras demonstram um grande risco de perdas, o que é 
inaceitável entre as boas práticas do setor internacional (2002, p.28). 

 

Continuando com a análise de Parente, uma segunda condição que uma 

microfinanceira precisa ter para garantir sua sustentabilidade operacional é da 

avaliação de suas metas diárias, semanais e mensais. É a análise quantitativa e 

qualitativa dos trabalhos, da produção e dos resultados, destacando: 

 

                                                
17 Planet Finance é uma organização de solidariedade internacional, cuja missão é lutar contra a pobreza através 
do desenvolvimento das microfinanças para melhorar o acesso aos serviços financeiros para os excluídos do 
sistema. 
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 Análise mercadológica avaliando o número de clientes projetados com o 

volume de recursos necessários; 

 Avaliação das metas projetadas em relação ao número de clientes, renovação 

das carteiras e valores médios emprestados; 

 Avaliar a produtividade, medida pelo número de clientes ativos conquistados 

pelo número de agentes de crédito; 

 Planejar as atividades dos agentes de crédito, detalhando tarefas e metas a 

serem cumpridas, obedecendo metodologia preliminarmente apresentada; 

 Promoção do fortalecimento da metodologia adotada, através de constantes 

palestras, monitoramento da carteira alcançada e reuniões de comitê; 

 Dar ciência aos agentes de crédito que a prioridade é a manutenção de uma 

inadimplência administrada; 

 Controle diário da carteira para acionar os agentes de crédito, segmentando 

os atrasados por dias de vencido e avaliar as motivações para a 

inadimplência; 

 Capacidade de rápida avaliação de possíveis desvios metodológicos, a fim de 

corrigi-los com celeridade; 

 Capacidade em encontrar um ponto de equilíbrio operacional entre uma 

gestão arrojada e conservadora. 

 

Ainda sobre a análise dos indicadores de desempenho do estudo da Planet 

Finance/ABCRED/Novib, foi constatado o porte bastante pequeno das 

microfinanceiras brasileiras em relação as internacionais, analisadas pelo The 

MicroBanking Bulletin – MBB18. Foi uma mediana de 1.306 clientes/microfinanceira 

contra 7.216 clientes/microfinanceira, respectivamente. A carteira mediana brasileira 

foi de R$ 1,8 milhões, enquanto a internacional foi de R$ 5,8 milhões. 

Já sobre a gestão financeira, Parente (2002) faz algumas observações 

interessantes no que diz respeito a manutenção decisiva de sustentabilidade das 

entidades de microcrédito. É a análise de custos e receitas, suas causas e 

possibilidades de mudança. Para facilitar, condiciona-se a análise a três 

                                                
18 The MicroBanking Bulletin é um dos principas produtos do projeto de intercâmbio de informação na indústria 
das Microfinanças- Microfinance Information exchange (www.themix.org), cujos dados foram extraídos do boletim 
de nr. 14 de 2007. 

http://www.themix.org/
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componentes, isto é, o componente de eficiência operacional, da alavancagem 

financeira e, por fim, da liquidez.    

  Para se medir a eficiência operacional de uma microfinanceira toma-se o total 

das despesas operacionais, menos as provisões, e divide pelo total da carteira ativa 

média de empréstimos. Segundo Parente, considera-se ideal a relação em 

patamares não superiores a 20%. A alavancagem financeira analisa a relação entre 

o total de recursos da organização (de terceiros mais os próprios) e o patrimônio 

líquido. Aqui entende-se como ideal uma alavancagem em torno de 3 a 6 vezes o 

patrimônio líquido. É preciso ficar atento à relação do nível médio de despesas 

financeiras e o total de recursos captados, a fim de compará-los com as taxas 

praticadas pelo mercado. A conservação de adequadas margens operacionais de 

lucro precisa ser constante. Portanto, quando um governo impõe limites à taxa de 

juros praticada ao produto, por exemplo, está possivelmente precipitando 

dificuldades a sustentabilidade das microfinanceiras. 

Os indicadores do estudo conjunto da Planet Finance/ABCRED/Novib, 

revelaram que as microfinanceiras brasileiras não estavam muito distantes das 

internacionais no tocante à sustentabilidade operacional, diferentemente da 

sustentabilidade financeira, que as brasileiras apresentaram deficiência. 

Por fim, garantir que o caixa diário da entidade cubra as necessidades diárias 

dos compromissos assumidos e, ainda, corresponda ao planejamento futuro, é o 

componente da gestão financeira que avalia a capacidade de liquidez da entidade. A 

análise deste componente é muito importante para as microfinanceiras, uma vez que 

o retorno dos recursos aplicados é quem sustenta a entidade em relação aos demais 

componentes. 
No conjunto das análises, chega-se ao nível de eficiência geral como 

avaliação maior para observar se uma entidade vem encontrando condições de 

sustentabilidade como um todo. Somar o total das receitas com créditos e outras 

não operacionais, diminuir da soma das despesas operacionais e não operacionais, 

e dividir pelo ativo médio, encontra-se o nível de eficiência. Todavia, quando se 

conclui que uma microfinanceira eficiente precisa atingir retornos (níveis de 

eficiência) de 4% a 8%, outra condicionante passa-se a ser considerada. É a 

necessidade do “uso intensivo de capital humano na relação direta entre a 

organização e os clientes e pelo uso intensivo de tecnologia da informação na 

retaguarda de suporte às operações e a gestão” (PARENTE, 2002, p. 81). A taxa de 
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produtividade do estudo da Planet Finance/ABCRED/Novib confirmava que as 

microfinanceiras internacionais já trabalhavam em 2005 com 263 clientes/agente de 

crédito. O Brasil não passava de 173 clientes/agente. 
Reconhecendo-se a condição imperiosa do capital humano para a 

sustentabilidade das microfinanceiras, haja vista o constante desafio de se quebrar o 

paradigma da elevada assimetria de informações do público-alvo do microcrédito, a 

gestão de pessoas é estratégica para a atividade. Mais ainda, os trabalhos dos 

agentes de crédito são decisivos para o desempenho das entidades. Afirma Parente 

que, diferentemente dos grandes bancos convencionais, que se utilizam o máximo 

de tecnologias eletrônicas, nada substitui o papel do agente de crédito em sua 

relação direta com os clientes, reconhecendo a forte dependência das 

microfinanceiras com as atividades deste profissional. Assim, não só uma elevada 

tecnologia proporciona confortável nível de eficiência. Ribeiro e Carvalho (2006) 

ratificam bem a posição de Parente, quando coloca que o agente de crédito é 

“responsável por todas as etapas, desde o primeiro contato até a liquidação da 

transação e a renovação do crédito, trabalha diretamente nas comunidades, 

identificando o potencial dos pequenos e microempreendedores formais e informais” 

(p.46).   

Ciente da importância dos agentes de crédito, as entidades 

microfinanciadoras precisam superar outro desafio. No Brasil, o profissional agente 

de crédito não é comum. Talvez pela pouca demanda de um segmento em 

expansão, as entidades normalmente precisam capacitar seus agentes em suas 

próprias estruturas, e mais: “A formação de agentes de crédito é um processo que 

precisa ser planejado e gerenciado em estreita ligação com os resultados e a 

performance desejados pela organização” (PARENTE, 2002, p.81).    

É preciso respeitar uma trajetória de ascensão do profissional do agente de 

crédito, a fim de garantir uma observação com avaliação, da perfeita assimilação da 

essência dos trabalhos, prevendo níveis de estagiários, voluntários, agentes 

iniciantes e agentes experientes. Também, Parente considera importante a adoção 

de sistemas de incentivos, mediante política de remuneração variável determinada 

de acordo com o desempenho alcançado. Os sistemas mais comuns utilizados são 

os medidos pelo número de clientes prospectados ou pelo volume da carteira por 

agente, considerando como limitador a contaminação pela inadimplência. É comum 

também a capacitação de gerentes que ficam acima dos agentes e, normalmente, 
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são ex-agentes de crédito que se destacam em suas atividades e são promovidos. 

Parente atesta que os gerentes são peças-chave “o grande maestro da tecnologia 

de microcrédito”.      

Algumas ferramentas de gestão tidas como básicas devem fazer parte no 

processo de gestão das organizações microfinanciadoras, destacando as pesquisas 

de mercado, plano de negócio, diagnóstico/avaliação dos resultados, sistema de 

informações gerenciais e análise de indicadores de desempenho. Estudar o 

mercado que o público-alvo costuma explorar é condição primordial para o início das 

ações de disseminação, a fim de entendê-lo em suas características mais 

importantes para sua sustentabilidade, tais como a predominância das atividades, 

conhecimento da realidade local, condições de compra e venda, como giram seus 

negócios e acumulam capital. Ribeiro e Carvalho lembram que a análise de 

performance é muito utilizada pelos “gestores e observadores externos (doadores e 

investidores) para avaliar a eficiência, a viabilidade e o alcance das operações de 

um microfinanceira”(2006, p.57).    

Olhando pra si mesma, as microfinanceiras devem sempre construir um 

cenário de pelo menos três anos, compreendendo um planejamento operacional, 

financeiro e de projeções de resultados. É o conhecido plano de negócio, muito 

usado na gestão de empresas, inclusive de todos os portes. Evidentemente, 

diagnosticar e avaliar os resultados são práticas tão óbvias que não se precisa 

destacar sua importância. Nas microfinanceiras, convém ficar atento a 

governabilidade, qualidade e tamanho das carteiras de crédito, a adequação de 

capital e sustentabilidade operacional e financeira (SALTZMAN; SALINGER, 1998).  

Dependendo de uma boa estrutura tecnológica implantada, o ideal é que uma 

microfinanceira se utilize, permanentemente, de sistemas informacionais decisivos 

para o bom gerenciamento dos negócios, tais como sobre a carteira de clientes, 

produtividade dos agentes de crédito, níveis de receitas de despesas e a liquidez. 

Dos mesmos sistemas deve-se também apurar indicadores de desempenho 

estratégicos, que no próximo item 5.2 deste trabalho será bem explorado, conforme 

o estudo do Prêmio Itaú do Empreendedor (PIE) de 2005. São indicadores sugeridos 

pela Comissão da Comunidade Solidária de 2001, que podem confirmar a 

sustentabilidade da entidade sob análise de sua estrutura de capitais, da carteira 

geral de crédito, produtividade e eficiência, rentabilidade e de crescimento, além de 

indicadores econômicos e financeiros dos próprios clientes microempreendedores. 
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4.3 Considerações  

       

O quadro a seguir sintetiza o quanto tem sido difícil encontrar um modelo de 

instituição de microcrédito que atenda ao modelo operacional ideal construído por 

Parente (2002), respondendo, assim, às dificuldades que os atuais programas de 

microcrédito experimentam para se manterem sustentáveis. 

É visível entre os pontos fortes e fracos levantados o quanto é importante o 

fortalecimento de deficiências facilmente constatadas por Silvana Parente, como: 

 A capacitação;  

 O desenvolvimento de tecnologias adequadas; 

 Maior acesso ao mercado de capitais; 

 Aprimoramento organizacional e de infraestrutura da indústria do microcrédito. 

Quadro 4 
Pontos Fortes e Fracos das Iniciativas Microfinanceiras  

Iniciativas  Pontos fortes Pontos fracos 

ONGs e 
OSCIPs 

- Pioneirismo; 
- Domínio de tecnologia; 
- Compromisso com o social. 
 

- Fragilidades estruturais; 
- Deficiência gerencial para ações massificadas; 
- Dificuldades de acesso a capitais; 
- Pouco impacto socioeconômico. 

Cooperativas - Modelo legal mais adequado; 
- Podem mobilizar poupança; 
- Acesso a fundos públicos 
  adequados.  

- Exige amplo processo de mobilização e 
  organização da sociedade; 
- Problemas de governabilidade com conflitos 
  de interesses. 

 

SCMs - Possuem padrões rigorosos de 
  gestão financeira e disciplina  
  de cobrança. 

 
 

- Ainda experimentam dificuldades normais ao  
  pouco tempo de reconhecimento. 
- Tendem a se localizar em áreas urbanas; 
- Preferem clientes mais estruturados,  
  diferentemente do microempreendedor; 
- Não dominam a metodologia de risco do 
  microcrédito, fortemente baseada em capital  
  humano e social; 
- Muito movidas pelo lucro, centrando ações em 
  nichos mais robustos e atingíveis. 

Bancos 
Oficiais 

- Alta capilaridade e capacidade 
  de penetração; 
- Sem problemas de recursos; 
- Pode praticar taxas de juros 
  Competitivas. 

 

- Poucos bancos operam com programas 
  específicos; 
- Não são familiarizados com tecnologias 
  microfinanceiras; 
- Pesadas estruturas de pessoas e de gestão 
  dificultam a prática do microcrédito; 
- Interferências políticas e normas dificultam 
  uma maior dinâmica; 
- Pouco retorno e participação nos ativos totais 
  não estimulam investimentos; 
- Descontinuidade de governança que não 
  garante o fortalecimento do produto; 
- Preferência por créditos para o consumo, que 
  geram mais impacto político e possuem 
  melhores instrumentos garantidores.  

Continua   
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continuação – Quadro 4 
Pontos Fortes e Fracos das Iniciativas de Microcrédito  

  
Iniciativas  Pontos fortes Pontos fracos 

Bancos do 
Povo 

- Pode contar com programas 
  bem intencionados e 
  adequados ao público-alvo do 
   microcrédito; 
- Estão bem sintonizadas com 
  outros programas 
  governamentais de apoio não 
  financeiro ao segmento 
  microempresarial, como o de 
  emprego e renda; 
- Bom conhecimento do publico 
  alvo e boa penetração. 

- Forte componente político influencia suas 
  estratégias; 
- Descontinuidade de governança que não 
  garante o fortalecimento do produto; 
- Frequentemente apresenta deficiências de 
  gestão operacional e financeira; 
- Forte dependência de fundos públicos para 
  crescer; 
- Tendência a atuação assistencialista. 

 

Fonte: Parente (2002) e elaboração própria. 

 

Quanto a capacitação, diante da alta especificidade do segmento, faz-se 

necessário “pensar grande” e ampliar a oferta de assistência técnica e profissional, 

até mesmo por agências específicas ou adaptadas para tal. Já quanto o problema 

da tecnologia, Parente indica uma maior sistematização do conjunto de entidades 

em operação, a fim de se trocar experiências e, quem sabe, utilizar-se de 

ferramentas unificadas, de alta eficiência e flexibilidade, respondendo com agilidade 

as dificuldades do dia a dia e as aplicabilidades diferenciadas de um país tão grande 

como o Brasil. Não se pode também deixar de pensar na permanente controle dos 

custos operacionais. 
  A dificuldade de acesso a recursos para viabilizar os projetos na oferta de 

crédito também é um desafio a ser superado, pois apesar do PNMPO ter entre suas 

prioridades a facilitação na disponibilidade de fundos e parcerias para tal, os critérios 

decisórios são quase sempre unilaterais (a partir dos detentores de recursos) e 

como a maioria das microfinanceiras apresenta baixa estrutura de capitais, 

dificilmente correspondem às exigências, principalmente de garantias, de potenciais 

doadores ou emprestadores potenciais. O PNMPO prevê a utilização de fundos 

garantidores do governo, mas sua adesão exige o cumprimento de regras tão 

rigorosas quanto dos doadores e emprestadores. Ribeiro e Carvalho (2006) 

reconhecem em suas considerações o quanto é desafiante a questão da 

dependência financeira das microfinanceiras: 

 
A estrutura de financiamento do microcrédito do Brasil é uma das 
principais razões de perpetuação da dependência de subsidio e de 
não alcance da auto-suficiência pelas microfinanceiras brasileiras, 
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além de incitar limitações à expansão do setor (Ribeiro; Carvalho 
2006, p.191). 

 

Por fim, o próprio PNMPO em sua página mundial de computadores, quando 

lista as entidades de microcrédito com endereços, parece pretender colocar em 

exposição as microfinanceiras habilitadas, mas a proposta de um avanço mais além, 

isto é, de se construir um banco de informações de performance, classificação de 

risco, cadastro unificado e apoio conjunto a projetos de cooperação, faz-se 

necessária sua consideração.  
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5. ANÁLISE DA POLÍTICA PÚBLICA DE MICROCRÉDITO: A EXPERIÊNCIA DA 
CRÉDITO SOCIAL COMO OPERADORA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 
PERNAMBUCO ENTRE 2006 e 2008. 

 
5.1  Metodologia Aplicada ao Trabalho 
 

Pela própria condição do pesquisador, como titular da microfinanceira objeto 

deste estudo de caso no período considerado (2006–2008), as observações 

sistemáticas assumiram um modo participante natural, seguindo uma ordem que foi 

do desenrolar cronológico do evento, passando pelo esquema de como e onde 

ocorreu e o que foi visto e ouvido, até o que mais chamou a atenção, positiva ou 

negativamente, conforme sugere Gil (2009).  

Já as entrevistas foram semiestruturadas, por pautas e ainda abertas, quando 

necessárias, tendo em vista que a ideia foi de obter informações evitando 

digressões. Foram conduzidas com questionários e/ou por gravações, conforme as 

dificuldades normalmente presentes em qualquer processo de entrevistas, como a 

escolha adequada de entrevistados, necessidade de motivação e o estímulo as 

respostas. 

Sobre a pesquisa documental, foram considerados desde documentos 

pessoais, especialmente do pesquisador, até documentos disponíveis em arquivos, 

passando por manuais, circulares, relatórios e publicações dos atores diretamente 

envolvidos (da Crédito Social, Caixa Econômica Federal e Associações 

microempresariais assistidas) até disponibilizações na rede mundial de 

computadores, sempre atentando para a autenticidade, codificação e classificação 

dos documentos gerais julgados importantes em relação ao que se pretendeu com o 

estudo. Também foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos, teses, 

jornais e rede mundial de computadores, a fim de oferecer embasamento teórico e 

empírico em alguns momentos. 

Sendo um estudo de caso avaliativo, pretendeu-se enfim construir um 

conjunto de observações experimentadas durante um triênio de intensas atividades 

de uma importante e exclusiva microfinanceira, representante da Caixa Econômica 

Federal e operando em Pernambuco e Paraíba, a fim de confirmar ou não a atual 

política pública de microcrédito do Brasil, quanto aos seus objetivos fins pelos quais 

foi implementada. 



103 

 

  

 

As observações, à luz de todo o aprofundamento sobre o microcrédito no 

Brasil, especificamente às necessidades deste estudo, seguiram um delineamento 

objetivo de “identificação de múltiplas manifestações do fenômeno, descrevendo-as 

de formas diversas e sob pontos de vista diferentes” (GIL, 2009, p. 50). 

A fim de garantir um estudo com profundidade necessária para a inserção do 

mesmo no cenário brasileiro do microcrédito, os trabalhos requereram a utilização 

de múltiplas técnicas de coleta de dados, garantindo uma triangulação ideal para a 

observação do fenômeno estudado, conforme será visto a seguir.  

 
5.1.1  Coleta de Dados 

 

Os trabalhos de coleta de dados realizou-se no período de janeiro de 2009 a 

julho de 2010, com observações no escritório sede em Recife, sobre a formalização 

da condição de mandatária junto a Caixa Econômica Federal, estruturação, a prática 

e os resultados experimentados pelo modelo de gestão implementado pela Crédito 

Social no período de 2006 a 2008. Também, no mesmo período, foram levantadas 

observações consideradas importantes junto a alguns atores envolvidos, de forma 

espontânea ou estimulada, durante todo o processo de implementação do programa 

(mutuários beneficiados, Caixa Econômica Federal, governo federal e associações 

de mutuários beneficiados), bem como em relação aos eventos que determinaram a 

prospecção (reuniões esclarecedoras), liberação (assinaturas), cobrança e 

renovações das operações de crédito. Assim, as observações consideradas 

estiveram sempre condicionadas ao processo intrínseco de construção de qualquer 

promoção do crédito, isto é: Ordenamento; Prospecção; Avaliação; Formalização; 

Monitoramento e Recuperação. 

Em relação à análise documental, foram avaliados, entre janeiro de 2009 a 

julho de 2010, os elementos de formalização do contrato de mandatário da Crédito 

Social com a Caixa Econômica Federal, prospecção de clientes, cadastramento, 

avaliação do crédito, formalização (contratação dos créditos) e monitoramento, 

evidentemente, e principalmente sobre os documentos legais. 

Já sobre as entrevistas, estas foram realizadas entre abril e junho de 2010, 

com noventa e três mutuários beneficiados em visitas de campo procedidas nos 

municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, por 

serem estes os mais representativos (61%) em volume de empréstimos em relação 
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à carteira total de clientes assistidos pela Crédito Social. Foram entrevistas 

escolhidas por sorteio de cadastros, com pesquisas semiestruturadas em visitas 

realizadas em dias alternados nos próprios locais onde os beneficiários atuam 

diariamente. Também foram entrevistados os principais líderes de agrupamentos de 

microempresários dos mesmos municípios considerados e ainda representantes 

estratégicos (gerentes e funcionários diretamente envolvidos com o produto 

microcrédito) da Caixa Econômica Federal  e de governos locais e regionais.  

Na construção do melhor modelo de pesquisa, seguiu-se um critério de 

esgotamento de alguns modelos até se chegar a pesquisa utilizada, na qual foram 

priorizadas informações: 

 Pessoais significativas; 

 Sobre a atividade e seus resultados; 

 Percepção e entendimento do programa de microcrédito; 

 Manifestações espontâneas; 

 Outras informações julgadas importantes a critério do entrevistador. 

Apoiaram os trabalhos três pesquisadores e uma economista, que estiveram 

envolvidos tanto nas observações, como na análise documental e nas visitas e, por 

fim, no processo de compilação dos dados apurados. Mas, o enriquecedor durante 

os trabalhos de entrevistas foi a possibilidade de estar frente a frente com os 

beneficiários, mergulhando em suas inquietações e contribuições para o melhor 

resultado deste estudo ora apresentado. 

 

Gráfico 2 – Distribuição de Clientes por Área Coberta no Estudo 

          

Fonte: Elaboração própria com base em dados documentais da Crédito Social 
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Os três municípios priorizados nos estudos representavam 61% do total dos 

negócios da Crédito Social no período considerado de 2006 a 2008, cujo gráfico 

acima confirma os negócios realizados na maior cidade da região metropolitana do 

Recife (Jaboatão dos Guararapes), como os mais representativos quantitativamente.  

 
5.2 Objeto de Estudo: Crédito Social, Entidade Mandatária da Caixa 

Econômica Federal em Pernambuco.  

 

O objeto de estudo é o Grupo de Estudo e Ações de Estímulo ao Crédito para 

o Desenvolvimento Socioeconômico do Nordeste Brasileiro (Crédito Social), uma 

OSCIP fundada em agosto de 2003 por profissionais com experiência de mais de 20 

anos na implementação e gestão do crédito em instituições financeiras com atuação 

em todo o Brasil e com perfil para a oferta de crédito em todos os portes. Após 

convite da Caixa Econômica Federal, a Crédito Social firmou contrato de mandatário 

com aquela instituição do governo federal em outubro de 2006, a fim de promover 

com exclusividade a disseminação do seu programa de microcrédito nos estados de 

Pernambuco e Paraíba (este a partir de fev/2007), seguindo o modelo da política 

pública brasileira do microcrédito, como entidade credenciada do PNMPO. 

Em 2005, portanto um ano antes de firmar o contrato de mandatária da Caixa 

Econômica Federal, a Crédito Social foi avaliada pelo Prêmio Itaú ao Empreendedor 

– PIE, projeto em parceria ABCRED e Banco Itaú S/A, com apoio do BCB, Sebrae e 

MTE, e coordenação técnica do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade – 

IETS, entre 39 instituições de microcrédito espalhadas por todo o país, 

representando 19% das 207 OSCIPs registradas em 2005 com finalidade creditícia. 

O quadro a seguir mostra a participação regional de cada avaliada em relação a 

suas condições de OSCIPs e a participação no concurso. 

 

Quadro 5 
PIE de 2005 - Distribuição das Instituições de Microcrédito por Região 

 
 Região do país  OSCIPs 

Registradas 
Entidades 

Participantes 

Sudeste 36% 23% 
Sul 27% 28% 
Nordeste 21% 36% 
Norte 10% 8% 
Centro-oeste 6% 5% 
Fonte: PIE, 2005 
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Em relação ao Nordeste, onde está posicionada a Crédito Social, percebeu-se 

a maior presença de entidades participantes do concurso, porém, menos de dois 

terços registradas como OSCIPs. Portanto, no quesito transparência, a Crédito 

Social esteve bem avaliada por se encontrar no grupo das entidades já qualificadas 

no Ministério da Justiça.  

A Crédito Social, atingindo o processo de seleção final entre 27 entidades de 

todo Brasil, teve o índice de inadimplência (créditos atrasados há mais de 30 dias) e 

valor médio dos empréstimos entre os mais importantes quesitos para a análise de 

perfil e desempenho do microcrédito, sendo o primeiro bem atendido, com uma taxa 

informada de 6%, contra uma taxa média de corte de 10%. Já no segundo quesito, a 

média de corte exigida era de R$ 4.000/empréstimo. A Crédito Social apresentou 

uma média de R$ 10.000,00/empréstimo.  

Outro dado interessante avaliado pelo PIE de 2005 foi que a Crédito Social, 

em relação ao tempo de funcionamento, esteve no segundo grupo das entidades 

com maior frequência entre os participantes no concurso, isto é, com quase três 

anos de atividades. O grupo de empresas com maior frequência entre as 

participantes possuía três anos de funcionamento em média. Portanto, a Crédito 

Social praticamente estava em consonância com as demais empresas pelo quesito 

tempo de funcionamento. Outro dado que mereceu uma atenção especial diz 

respeito ao volume de operações ativas por entidade, pois a média das 39 entidades 

avaliadas foi de 1.400 operações, revelando uma perspectiva ainda muito pífia da 

posição de operações/entidade de microcrédito até 2005 no Brasil. Seguindo-se a 

esta análise está o valor médio dos empréstimos concedidos por cliente, que girou 

em torno de R$ 5.600,00, com prazos médios de sete meses.  

Já em relação às taxas de juros praticadas, estas variavam de 3% ao mês a 

quase 10% ao mês, sendo a média nacional girando em torno de 5,5% ao mês. O 

Norte/Nordeste praticava a menor taxa, algo em torno de 4,5% ao mês. Neste 

quesito apareceu uma constatação que contraria uma hipótese natural de que 

quanto maior o tempo de atuação, de conhecimento da demanda por microcrédito, 

maior a possibilidade de se praticar juros mais baixos. Na amostra de entidades 

avaliadas isto não se confirmou. Muito pelo contrário, quanto mais antigas em 

atuação mais praticavam juros elevados. Também não foi constatada correlação 

direta entre juros e número de créditos ou valor da carteira ativa. A Crédito Social 

praticava até 2005 juros médios de 4% ao mês. 
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E sobre a infraestrutura das entidades participantes, informações muito 

interessantes foram reveladas. Por exemplo, apenas 10% possuíam sede própria e 

mais da metade operava em sedes cedidas por doadores, situação em que se 

encontrava a Crédito Social. Características de porte e tempo de funcionamento não 

apresentaram correlação significativa. Mas em relação à tecnologia aplicada, 

verificou-se sim esta correlação, isto é, quanto maior a entidade em número de 

créditos ativos, por exemplo, maior o número de computadores, de sistemas 

integrados e de acesso à internet. Aqui, a Crédito Social só não contava com um 

sistema integrado, apesar de não possuir sede própria. 

Na análise do perfil de clientes atendidos, observou-se que no Nordeste o 

número de clientes informais atendidos foi o segundo mais representativo de todas 

as carteiras das entidades avaliadas, com 84% de clientes informais, só perdendo 

para a região Norte, com 99% de suas carteiras tomadas por informais. Ainda em 

relação aos informais, percebeu-se uma correlação bastante positiva de que quanto 

mais antigas as entidades mais atendiam a clientes informais, indicando que o 

amadurecimento operacional constitui condição essencial para um comportamento 

de confiança no atendimento de informais. Seguindo uma tendência experimentada 

pela Crédito Social, a maioria dos clientes era representado por mulheres (cerca de 

55%). Dois terços dos clientes entre todas as entidades participantes eram 

atendidos no formato de contratação com aval solidário, permitindo que 

microempreendedores sem garantias reais e sem possibilidade de apresentar 

avalistas fossem assistidos. Aqui, a Crédito Social seguia a tendência do PIE, 

quando apresentava uma carteira cujo aval solidário aparecia em 92% dos contratos 

formalizados.  

Sobre o perfil da demanda por microcrédito, o resultado do PIE de 2005 

seguiu a tendência também experimentada pela Crédito Social, ou seja, a maioria 

(67%) dos créditos foi destinada para necessidades de capital de giro (estoques e 

matéria-prima) e, praticamente, 20% para investimentos fixos (aquisição de 

máquinas/equipamentos e estruturas físicas). Esta tendência se fortalecia quanto 

mais antiga e maior a entidade avaliada e, novamente, muito mais presente nas 

operações de crédito das entidades do Norte e o Nordeste – 87% das avaliadas.  

A taxa de inadimplência, carteira de risco, taxa de perda, tempo de liberação, 

custo administrativo, índice de produtividade e a taxa de aprovação e de renovação 
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foram indicadores que avaliaram a eficiência das participantes e, neste quesito, se 

constataram dados enriquecedores, conforme quadro 6: 

 
Quadro 6 

Avaliação de Eficiência das Participantes do PIE de 2005 
 

 
 
 
Inadimplência 

-Quanto maior a carteira ativa da entidade, menor sua inadimplência; 
-Inexistência de correlação da inadimplência com o tempo de funcionamento; 
-Entidades que trabalhavam mais fortemente com aval solidário 
experimentavam inadimplência de 4,1%, contra 5,6% das que concentravam 
suas operações na modalidade individual; 
-Maior concentração (especialização) com um produto (capital de giro, por 
exemplo) sensibilizou menor inadimplência. 

 
Carteira de risco  

-Proporção da carteira vencida (mais de 30 dias) foi de 7% em relação ao total 
da carteira ativa; 
-Não se observou relação da carteira vencida com o tempo de funcionamento. 

 
Taxa de perda 

-A média das taxas de perda entre as participantes foi de 4%; 
-Mais de 80% das avaliadas pelo PIE eliminavam os créditos vencidos de seus 
balanços. 

Tempo de 
liberação  

-A média observada foi de cinco dias. 

 
 
 
Custo 
Administrativo 

-A média entre as entidades foi de 4,1%; 
-As entidades mais novas e menores apresentavam custos administrativos 
médios de 7%; 
-Observou-se que quanto maior a entidade, menor o peso do custo 
administrativo; 
-As que operavam com aval solidário apresentavam custo menor (3,6%) em 
relação às outras (5,5%). 

 
 
 
 
Indice de 
Produtividade 

-Medido pela razão entre o número de créditos ativos e o número de agentes 
de crédito por instituição; 
-Média das entidades foi de 174 créditos ativos por agente; 
-Maior produtividade observada na região Sul (252 créditos ativos/agente) e 
menor observada na região Norte (90/agente); 
-A maior produtividade certamente esteve relacionada ao sistema de 
remuneração por incentivos adotados em certas instituições, apesar de não ter 
sido informada nas fichas de inscrição das entidades participantes; 
-Observou-se ainda que quanto maior o valor dos créditos por cliente, maior a 
produtividade. 

Taxa de Aprovação 
e Renovação  

-A taxa de aprovação média foi de 83% e a taxa de renovação foi de 55%; 

Fonte: PIE de 2005 e elaboração própria. 

 

Os indicadores de eficiência da Crédito Social estiveram condizentes com os 

das demais instituições avaliadas pelo PIE de 2005, isto é: 

 Inadimplência superior a da média geral em apenas 1,5%, e da média da 

empresas que operavam fortemente com aval solidário, em apenas 1,9%; 

 Não apresentou relação significativa entre valor média dos empréstimos e a 

inadimplência; 

 A carteira vencida (mais de 30 dias) era de 3,5% e a das demais empresas 

juntas era de 7% em média; 
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 O tempo de liberação dos créditos realizados esteve dentro da média geral de 

quatro a cinco dias; 

 Apresentava em 2005 uma estrutura muito minimizada, com custos 

administrativos bem abaixo dos 7% em média das entidades que participaram 

do PIE de 2005; 

 Produtividade era de 220 créditos por agente, contra a média geral de 

174/agente; 

 A taxa de aprovação era superior a 90%, muito próximo da média das 

entidades avaliadas de 83%.  

Na avaliação da sustentabilidade e desempenho econômico, quatro 

indicadores foram considerados para a classificação final do PIE de 2005. A Crédito 

Social esteve superior à média de uma vez as receitas maior que as despesas 

(razão receitas x despesas), condizente, assim, com 70% das avaliadas. Sobre o 

retorno dos investimentos (relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido), a 

média das empresas era de 0,40, enquanto a Crédito Social experimentava 0,35. Já 

a alavancagem (quociente entre passivo total e patrimônio líquido) das avaliadas era 

de 1,62 em média, um pouco abaixo da Crédito Social que era de 2,00. E o 

tradicional indicador de rentabilidade (razão entre receitas e ativos totais) ficou em 

0,75 em média, duas vezes o que a Crédito Social conheceu. 

O estudo do PIE de 2005, por fim, contribuía consubstancialmente, naquele 

ano, para traçar um perfil das entidades de microcrédito com bastante autoridade, 

tendo em vista a representativa amostra de 20% do universo das OSCIPs com fins 

microcreditícios em atividade em 2005, bem como a respeitabilidade dos que 

realizaram o estudo. No conjunto de observações, por fim, foram identificados 

padrões de sustentabilidade por região do país, por tempo de funcionamento e por 

porte das operações, conforme o quadro 7 a seguir. 

Passando à condição de mandatária da Caixa em 2006, na implementação 

inédita do microcrédito em Pernambuco, a Crédito Social definiu como estratégia de 

prospecção de negócios, implementar suas ações sempre em conjunto com 

agrupamentos típicos da presença massificada de microempreendedores formais e 

informais. Assim, conhecendo a potencialidade dos municípios de Jaboatão dos 

Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, além da cidade do Recife, em relação ao 

representativo segmento de atividades informais da RMR (MEDEIROS; 

GONÇALVES, 2002), desenvolveu-se um planejamento operacional prioritário 
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fortemente voltado para as grandes feiras livres e mercados públicos daquelas 

cidades. 

Quadro 7 
Padrões de Sustentabilidade por Região,  

Tempo de Funcionamento e Porte 
 

 
 
-A região Nordeste do Brasil só não foi destaque 
em relação ao indicador de alavancagem; 
-O crescimento médio dos empréstimos por 
entidade foi de 35% por ano; 
-Constatação de que o agente de crédito, já 
naquele ano (2005), se constituía em peça 
estratégica para o crescimento das entidades, 
confirmada pela dependência do aumento dos 
negócios ao trabalho dos mesmos, talvez pelo 
perfil quase sempre artesanal e personalizado 
das prospecções; 
-Média dos empréstimos por cliente de R$ 
1.640,00; 
-Clientes informais foram mais atendidos em 
operações com aval solidário; 
-Faturamento médio do cliente informal de R$ 
2.200,00 ou três a quatro salários mínimos do 
Brasil; 
 

 
 
-Foi confirmada também a viabilidade econômica 
do negócio com microcrédito, quando se 
verificou um retorno médio sobre os 
investimentos de quase 90%; 
-A cada ano de funcionamento as entidades 
experimentaram queda real do valor dos 
empréstimos por cliente; 
-Crescimento endógeno do mercado mediante 
expansão do financiamento de fontes locais ou 
regionais públicas e privadas; 
-Foco dos trabalhos das entidades avaliadas 
compatível com a finalidade do microcrédito de 
redução da pobreza e desenvolvimento social; 
-Crescimento das entidades (Oscips) muito 
vinculado ao atendimento a clientes pouco 
estruturados; 
-Baixa adequação, segmentação e diversidade 
da oferta de microempréstimos pelas entidades 
avaliadas. 

Fonte: PIE de 2005 e elaboração própria.      

 

Em Jaboatão dos Guararapes firmou-se parceria com os mercados públicos e 

feiras livres dos centros dos importantes bairros de Prazeres, Jaboatão Velho e 

Cavaleiro, cuja presença de pequenos empresários formais e informais sempre foi 

elevada. No Cabo de Santo Agostinho, as ações se concentraram no tradicional 

mercadão de pequenos comerciantes, localizado no centro da cidade, com mais de 

1.200 microempreendedores atuando com autorização da prefeitura municipal. Em 

Recife, os bairros reconhecidamente mais típicos do comércio de feiras livres e 

mercados públicos representativos foram o foco da Crédito Social, como os bairros 

de Afogados, Casa Amarela, Nova Descoberta e Cais de Santa Rita. 

A estrutura operacional ampliada priorizou também a incansável busca pela 

adesão de voluntários sempre compromissados com uma responsabilidade social 

bastante apropriada para a própria realidade concepcional da Crédito Social. Previa-

se, assim, a participação voluntária de seis profissionais voltados para a prospecção 

de clientes (mais tarde contratados como agentes de crédito). Aderiram ao projeto, 

após processo de seleção, não só os seis colaboradores previstos, como dois 
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coordenadores que passaram a acompanhar as regiões Norte e Sul. E na sede 

central no Recife atuava a equipe de retaguarda, centrada na análise do 

cumprimento de normas e qualidade das prospecções. Portanto, a implantação dos 

créditos analisados e aprovados era realizada em sistema próprio da Caixa, 

acessado pela rede mundial de computadores, através de seu site, tanto por 

máquinas da sede central da Crédito Social como dos próprios colaboradores em 

suas respectivas localidades de atuação. Assim, até 2008, a Crédito Social 

apresentava a seguinte configuração de clientes por localidades atendidas: 

 
Quadro 8 

Localidades Assistidas por Volume de Negócios 

 
 

Localidades 
% 

Volume de 
negócios 

Jaboatão dos Guararapes 25 

Prazeres 15 
Centro Velho 6 

Cavaleiro 4 

Cabo de Santo Agostinho 17 

Centro 17 

Recife 19 

Afogados 4 
Casa Amarela 7 

Nova Descoberta 5 
Outras 3 

Agreste 12 

Zona da Mata Sul 13 

Zona da Mata Norte 8 

Paraíba 6 

João Pessoa 1 

Campina Grande 5 
Fonte: Base de dados da Crédito Social  

 

Em 2009, a Crédito Social iniciou uma pesquisa abrangente, objetivando tanto 

atender este estudo de caso como também por necessidade da diretoria em 

estruturar um novo ordenamento às ações da entidade para os próximos cinco anos. 

Não obstante, esta última pesquisa teve o essencial propósito de posicionar a 

Crédito Social após os trabalhos de implementação do programa de microcrédito da 

Caixa Econômica Federal, principalmente no triênio 2006 a 2008, período de 

intensas atividades disseminadoras em Pernambuco, principalmente. 

Evidentemente, a concentração dos negócios nos municípios do Jaboatão dos 
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Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Recife, conforme o quadro 8, determinou 

uma maior atenção por uma amostra mais incisiva nestas cidades. 

 Foram realizadas 93 entrevistas junto a clientes ativos escolhidos por sorteio 

contemplando informações pessoais dos clientes julgadas importantes, assim como 

informações sobre suas atividades e seus ambientes de trabalho, o conhecimento e 

entendimento do microcrédito como produto de crédito e como política pública e, por 

fim, sobre suas observações pessoais a respeito do programa da Caixa Econômica 

Federal, implementado pela Crédito Social no estado de Pernambuco. 

   Também foram entrevistados os gestores da própria Crédito Social e dos 

agrupamentos de microempreendedores atendidos (presidentes de associações e 

APLs, e/ou gerentes de feira livres e mercados públicos), assim como os 

representantes diretamente ligados ao produto microcrédito da Caixa Econômica 

Federal e de governos locais envolvidos nas ações disseminadoras da Crédito 

Social.  

  
5.3  Análise e Interpretação dos Dados 
 
5.3.1  Dados Motivacionais e Legais na Concepção do Projeto Crédito Social  

 

Documentos analisados e depoimentos dos diretores da Crédito Social 

confirmaram que a sua concepção se deu por uma iniciativa conjunta de 

profissionais atuando em atividades bancárias em 2003. Na verdade, a entidade 

teve sua origem no final dos anos de 1990, como fruto de uma inquietação de 

economistas e financistas amigos que sempre se reuniam para discutir projetos que 

promovessem  uma  perspectiva  de  desenvolvimento  para o Nordeste brasileiro no  

 

curto e médio prazo. O complexo Industrial de Suape19, dentre outros importantes 

polos de desenvolvimento, emergia naquela época como a “redenção” para a 

economia de Pernambuco e despertava para aqueles profissionais um sentimento 

de necessidade em implementar um núcleo de consultoria voltado para importantes 

projetos desenvolvimentistas. Nasceu então a Análise/NE – Projetos Especiais, cujo 

seu objetivo era o de promover discussões e análises em torno de projetos que 

combinassem desenvolvimento econômico com bem estar social. Após muitas ideias 

                                                
19

 Pólo Industrial e portuário localizado na Região Metropolitana do Recife - Pernambuco, no litoral sul, onde se 

encontra o porto de Suape, um dos maiores do Brasil ( http://basilio.fundaj.gov.br). 
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e projetos colocados em pauta, e alguns realizados, percebeu-se que sempre uma 

pergunta pairava no ar e inquietava os membros daquela entidade até então de 

caráter lucrativo: porque os pequenos empresários quase sempre não faziam parte 

dos projetos em pauta? Ficava bem claro, portanto, que já na sua fase embrionária, 

a Crédito Social, sensibilizado pelos seus membros fundadores, primeiramente 

colocava a preocupação com o social à frente de interesses financeiros, convergindo 

para as mesmas motivações que estimulam geralmente os governos nacionais na 

construção de suas políticas públicas de combate à pobreza e exclusão social. Eis o 

que afirma Heidemann e Salm sobre esta constatação: 

 

Quanto ao ator governo, em particular, o objetivo último da 
reconceituação e do novo design da administração pública é ensejar 
que os serviços requeridos pelos cidadãos lhes sejam prestados por 
sensibilidade e por correspondência aos seus mais legítimos anseios 
(2009, p.32). 

 

Como se pode observar no capítulo 1 deste estudo, em 2003, o microcrédito 

já estava no centro das discussões e práticas de políticas públicas regionais e locais 

como ferramenta essencial de promoção do desenvolvimento desde a base da 

pirâmide. Os Bancos do Povo, por exemplo, se espalhavam por todo o Brasil e 

ajudavam a promover mudanças até mesmo no Código Civil e na lei das Oscips, 

excluindo-as da Lei da Usura (Medida provisória 2.172-32). Em 2003, a Resolução 

3.106 de 23 de junho de 2005 permite a formação de cooperativas de crédito de livre 

associação e ainda, e mais importante, no mesmo ano era criado o Grupo de 

Trabalho Interministerial – GTI, que tinha como objetivo discutir os destinos do 

microcrédito no Brasil, reunindo lideranças, representantes de entidades do 

segmento e formadores de opinião de todo o país. Portanto, naquele ano de 2003 o 

assunto microcrédito extrapolava a esfera local e regional e consolidava importância 

na esfera federal de governo (ver quadro 3 do capítulo 2).  

Foi então num ambiente (em 2003) de profunda discussão e propagação do 

microcrédito que o projeto Crédito Social ganhava corpo, segundo atesta seu então 

Diretor Presidente e fundador. Os membros da então Análise/NE, percebendo que 

ali estava a oportunidade de responder àquela eterna pergunta e inquietação sobre 

o pequeno empresário sempre excluído, passaram a estudar com bastante 

envolvimento a possibilidade de um projeto que convergisse para os objetivos do 

próprio microcrédito. Assim, o projeto Crédito Social também foi concebido num 
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momento em que o governo federal dava toda importância ao produto e sob critérios 

que já obedeciam às exigências legais e regulatórias que o mesmo governo federal 

já sinalizava indispensáveis e que até hoje são as observadas, como a necessidade 

de transparência e seriedade. Culminou, enfim, com a obtenção do título de OSCIP 

que a Crédito Social conquistara em 04 de dezembro de 2003, e cujo modelo de 

gestão adotado seguiu o padrão geralmente utilizado para OSCIPs (AFINCO; 

ABONG, 2003), conforme a seguir. 

 

 Figura 1 
Regime de Gestão da Crédito Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Elaboração própria com base no estatuto da Crédito Social. 

 

 A análise do estatuto de constituição da Crédito Social, registrado em 25 de 

junho de 2003 no 1º.Cartório de Registro de Jaboatão dos Guararapes-PE, confirma 

a sua adequação ao novo Código Civil brasileiro, cuja razão social, na qualidade de 

entidade privada sem interesses lucrativos, era a Grupo de Estudos e Ações de 

Estimulo ao Crédito como Instrumento de Desenvolvimento Socioeconômico do 

Nordeste Brasileiro. Já no seu nome legal se comprovava a preocupação de seus 

dirigentes fundadores com o desenvolvimento, não só econômico como social, em 

especial do Nordeste. Percebia-se uma motivação bem intencionada de se promover 

o desenvolvimento, independentemente dos resultados financeiros que a atividade 

pudesse oferecer. 

Assembleia Geral 

Conselho 

Fiscal 
Diretoria 

Executiva 

Consultorias 

Externas 

Secretários, 
Funcionários 
e voluntários 
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 Enquanto o governo federal procurava aglutinar experiências, informações e 

opiniões para a construção de uma política pública robusta de microcrédito no Brasil 

entre 2003 e 2004, inclusive com os intensos trabalhos do GTI (ver capítulo 2 deste 

trabalho), a Crédito Social, no mesmo período, apesar de constituída e legalmente 

apta para operar, praticamente se encontrava atuando timidamente, mesclando 

créditos para pequenos a médios e grandes empresários, sem recursos específicos 

destinados para o microcrédito. Em Paralelo, o mercado de microcrédito crescia 

vertiginosamente, conforme dados do PIE de 2005, apresentados neste capítulo, 

item 5.2. Análises documentais (e-mails, Ofícios, relatórios) e depoimentos dos 

diretores fundadores atestaram que os anos de 2003 e 2004 foram anos de intensos 

trabalhos de aproximação com possíveis potenciais parceiros especializados em 

microcrédito, para operar com a Crédito Social. Alguns foram os projetos, contatos e 

reuniões que merecem aqui uma melhor observação para que seja bem entendido a 

conduta gerencial e operacional que os membros da Crédito Social desejavam e 

quais os resultados que procuravam. 

No conjunto de ações implementadas pelos gestores da Crédito Social entre 

2003 e 2004, incluindo viagens de contato por todo o país, observou-se uma 

preocupação não só por fundos de recursos para atender as necessidades 

financeiras, intrínsecas em todo projeto de crédito, mas também por apoio técnico e 

capacitação. Esses dados atestam que existia também uma efetiva intenção de que 

era importante a capacitação da equipe de trabalho, incluindo os gestores, uma vez 

que o microcrédito era um tema novo em processo de forte aprendizado no Brasil 

(ver capítulo 1 deste trabalho). 

Esta sensibilidade, demonstrada pelos gestores da Crédito Social, foi um bom 

indicador da busca por qualidade na estruturação de suas ações iniciais de 

construção de uma sólida parceria. Até mesmo para se posicionar em sintonia com o 

próprio PNMPO, que na lei que o instituiu (11.110 de 25/04/05), parágrafo primeiro, 

determina: 

Para atuar diretamente no PNMPO, as instituições financeiras de que 
trata o § 5o do art. 1o desta Lei deverão constituir estrutura própria 
para o desenvolvimento desta atividade, devendo habilitar-se no 
Ministério do Trabalho e Emprego demonstrando que suas 
operações de microcrédito produtivo orientado serão realizadas em 
conformidade com o § 3o do art. 1o da Lei.  
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Quadro 9 
Histórico da Busca por Parceiros 

Operacionais entre 2003-2004 
  

Investidas Meios  Motivações  Respostas 

UNICAP Junior – 
Consultoria Júnior 
da Universidade 
Católica de 
Pernambuco 

Reuniões e contrato de 
parceria 

Projeto de 
incubação 

Pouca contribuição devido a pouca 
expertise com o produto.  

Prefeitura da 
Cidade do Cabo 
de Santo 
Agostinho 

Reuniões e 
apresentação de 
proposta 

Público-alvo 
definido e  
fundo próprio 
municipal 

Aspectos políticos e institucionais 
impediram a concretização. 

International 
Finance 
Corporation - IFC 

Oficio e troca de e-mails Fundo de 
recursos e 
apoio técnico 

Nenhum retorno foi dado 

Banco Popular do 
Brasil S/A 

Contatos telefônicos, 
envio de formulários de 
habilitação e troca de e-
mails 

Fundo de 
recursos 

Ocorreram visitas de representantes 
ao escritório. Relatórios foram 
trocados, mas nenhum progresso. O 
porte e pouca estrutura de capital 
talvez tenha dificultado a 
concretização da parceria. 

Sebrae 
Pernambuco 

E-mails,  reuniões e 
inscrição em programas 
de apoio. 

Capacitação e 
fundos de 
recursos  

Formalização de parceria para 
consultoria para microempresários.  

Banco 
Panamericano S/A 

Contato pessoal com a 
diretoria. 

Fundo de 
recursos 

Nenhuma experiência impossibilitou 
a parceria. Baixa estrutura de capital. 

Caixa Econômica 
Federal 

Contatos pessoais com 
agencias locais, e-
mails, relatórios, 
documentos de 
proposta de habilitação 
etc.  

Fundo de 
recursos. 

Nenhuma experiência impossibilitou 
a parceria, num primeiro momento. 
Baixa estrutura de capital. 

Fonte: Declarações da diretoria fundadora, e-mails, relatórios e ofícios na sede Crédito Social. 

 

E sobre as respostas obtidas, experimentou-se o que, talvez, muitas 

entidades (incluindo aqui o universo de empresas de outros segmentos), quando 

iniciam suas atividades, costumam experimentar. A falta de experiência com o 

produto e a baixa estrutura de capitais (ativos e patrimônio) que dificultam o acesso 

a recursos e a novos mercados. Não foram observadas considerações dos parceiros 

contatados sobre a extensa experiência com a prática do crédito que os gestores da 

Crédito Social já possuíam (alguns com mais de 20 anos), especialmente deste que 

apresenta este estudo, então Diretor Presidente. Aqui cabe uma inserção sobre o 

problema que a economista, especialista em microfinanças, Silvana Parente, 

reconhecia em 2002:  

Enquanto isso, do outro lado, IMFs e organizações de apoio 
organizam-se em fóruns e associações para discutir as políticas e 
possibilidades de cooperação. As IMFs sentem-se órfãs e têm 
dificuldades de acessar capitais e traçar estratégias de 
sustentabilidade via taxa de juros (2002, p.52). 
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 Passados dois anos de tentativas por uma formalização de parcerias que 

pudessem materializar o sonho dos seus dirigentes fundadores da Crédito Social, 

em 2005, finalmente três fatos selaram o destino da entidade: 

 A proclamação do ano de 2005 como o Ano Internacional do 

Microcrédito; 

 O governo federal institui em definitivo, em meados do primeiro 

semestre de 2005, o seu programa de microcrédito abrigado no 

Ministério do Trabalho e Emprego. O chamado PNMPO – Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado; 

 O BNDES também constrói uma nova roupagem ao seu programa de 

microcrédito, instituindo o PMC – Programa de Microcrédito, 

implementando mudanças em relação aos juros praticados e parcerias. 
Com o PNMPO, a Crédito Social, conforme análise de vários e-mails trocados 

entre a direção da entidade e gestores do PNMPO, isto mais fortemente no mês de 

abril de 2006, possibilitou romper o paradigma que se estabelecia com a maioria de 

potenciais parceiros que responderam negativamente a possibilidade de 

formalização de parcerias, conforme quadro 9 deste capítulo. Principalmente em 

relação ao contato iniciado com a Caixa Econômica Federal, que começou a evoluir 

para uma efetiva construção de uma parceria, uma vez rompida a barreira da 

insegurança com a baixa estrutura de capital e inexperiência com microcrédito que a 

entidade Crédito Social apresentava. O PNMPO certamente ajudou a quebrar esta 

barreira, conforme alguns ofícios e e-mails analisados, que confirmaram a troca 

triangular de informações e encaminhamentos entre Caixa, PNMPO e Crédito 

Social. Na oportunidade, a Crédito Social, simultaneamente, se habilitava com o 

mesmo PNMPO, passando a ser uma entidade integrante de um seleto grupo de 

entidades que se constituíam potenciais OSCIPs, aptas a concretizar parcerias. Pelo 

menos, era o que pensava o Diretor Jurídico da entidade, Dr. José Romariz Junior.   

O fato de 2005 ter sido considerado pela ONU o Ano Internacional do 

Microcrédito e de ter ocorrido mudanças no programa de microcrédito do BNDES, 

contribuiu decisivamente para estimular os negócios com microcrédito no Brasil, 

conforme será melhor atestado na próxima análise e interpretação de novos dados 

sobre a estrutura e perfil administrativo. A celeridade com que a formalização da 

parceria com a Caixa se desenvolveu comprovou também que o PNMPO 

estabeleceu um modelo de política pública de proximidade com as entidades 
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habilitadas, que até então não ocorria, conforme experiências de diversas tentativas 

por novos parceiros da própria Crédito Social.  

 

5.3.2  Sobre a Formalização da Parceria com a Caixa e a Política de 
Microcrédito Adotada. 

 

Ainda sob os efeitos do Ano internacional do Microcrédito, instituído pela ONU 

em 2005, ocorreu em Recife-PE, em meados de 2006, o V Seminário Banco Central 

de Microfinanças, cuja em sua página da rede mundial de computadores a Caixa 

divulgava, em recorte, em sua sessão de imprensa, o acontecimento nos seguintes 

termos: 

Realizado em consonância com as diretrizes governamentais 
traçadas para o setor microfinanceiro, o seminário dá continuidade à 
seqüência de eventos de divulgação que teve início em setembro de 
2002. A expectativa dos organizadores é divulgar o potencial do 
microcrédito e sua contribuição à inclusão social e ao 
desenvolvimento do Brasil, ao permitir o acesso da população de 
baixa renda a serviços financeiros com formato apropriado à sua 
realidade e ao proporcionar opção de crédito de maneira facilitada a 
empreendedores populares (Assessoria de Imprensa – Regional 
Recife, 2006) 

 

Ficava claro, naquela oportunidade, que a Caixa depositava confiança no 

programa de microcrédito e se comprometia com o próprio PNMPO do governo 

federal. Assim, durante o evento, a Crédito Social foi convidada a assinar o contrato 

de parceria com a Caixa na condição de mandatária. Estava superada, enfim, uma 

fase de prospecção por um parceiro operacional que a Crédito Social costurou por 

quase três anos. Oficialmente, o contrato definitivo foi assinado em 07 de agosto de 

2006. Portanto, entre o evento simbólico de formalização da parceria, ocorrido em 9 

de junho de 2006, durante o seminário, até o evento oficial de assinatura do 

contrato, passaram-se praticamente dois meses. 

Nos dois meses de espera pela autorização oficial para operacionalizar o 

microcrédito, constatou-se por documentos (e-mails e ofícios) e observações de 

seus dirigentes, que a Crédito Social procurou se adaptar às exigências e modelo da 

política interna (da Caixa) de microcrédito. 

Foram adaptações físicas, com mudança da sede para Recife-PE, em 

instalações mais amplas, além da aquisição de novos equipamentos de informática, 

colaboração de seis novos profissionais prospectores de negócios (agentes de 
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crédito), bem como três colaboradores de retaguarda, que passaram a ser treinados. 

Tudo em consonância com uma expectativa de atendimento da política operacional 

de crédito da Caixa e do PNMPO, especialmente quanto a atenção que estava se 

dando ao papel estratégico do agente de crédito, determinada pela nova 

configuração do microcrédito que o PNMPO formalizava. Isto foi atestado pela 

exigência que a Crédito Social fazia aos candidatos a trabalharem na entidade, de 

uma plena consciência e atitude de responsabilidade social. No artigo um do 

parágrafo terceiro, item I da lei 11.110 de 25 de abril de 2005 que instituiu o PNMPO 

consta: 

O atendimento ao tomador final dos recursos deve ser feito por 
pessoas treinadas para efetuar o levantamento socioeconômico e 
prestar orientação educativa sobre o planejamento do negócio, para 
definição das necessidades de crédito e de gestão voltadas para o 
desenvolvimento do empreendimento; 

 

A análise documental de todo o processo de formalização da parceria com a 

Caixa se restringiu ao próprio contrato de mandatário para concessão de 

microcrédito, pois não foram verificados outros documentos que pudessem se somar 

a análise deste quesito. Existe um consenso para o significado de mandatário, mas 

o mais amplo é o que define como sendo “aquele que recebe mandato ou 

procuração para agir em nome de outro” (MICHAELIS, 2008). Desta forma, conclui-

se, num primeiro momento, que a Crédito Social realizaria todo o processo de 

operacionalização do microcrédito, da prospecção a liberação. Esta conclusão, 

entretanto, não foi o que o contrato de mandatário determinava no seu inteiro teor. 

Para melhor entendimento se faz importante citar o que consta na cláusula primeira 

do mesmo contrato: 

Qualificação das Partes: Para fins de operacionalização definida 
nestes termos, as partes contratantes são assim identificadas: a) 
Caixa, agente financeiro, banco depositário e mandante; b) Crédito 
Social, agente operador, responsável pela formalização e 
contratação das operações de microcrédito e mandatário.  

 

Ficava bem entendido que a condição contratual de mandatário da Crédito 

Social era parcial, limitada apenas a cuidar da prospecção, das formalidades e 

contratações dos créditos, enquanto que a Caixa, com seu sistema disponibilizado 

na rede mundial de computadores, denominado de SIMIC, cuidaria da análise de 

capacidade, viabilidade e liberação dos créditos analisados direto aos tomadores 

(clientes). E mais, na condição de agente financeiro, a Caixa seria responsável pela 
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gestão dos recursos, de praticar serviços financeiros, não sendo papel fim da 

Crédito Social operacionalizar recursos e sequer ter acesso aos mesmos. O Sebrae 

– SP define bem o objetivo dos agentes financeiros. 

 
Pode ser compreendido como uma instituição, privada ou pública, 
que atua no mercado financeiro. Tem como objetivo a prestação de 
serviços financeiros e o financiamento da atividade empresarial, de 
pessoas físicas e de terceiros em geral (SEBRAE-SP, 2007) 
 

A Crédito Social, portanto, compreendia desde o início das atividades como 

mandatária da Caixa, que sua função estaria limitada a prospectar os negócios e 

submetê-los ao crivo do SIMIC, que inclusive, até a análise restritiva (consulta aos 

bancos de informações negativas disponíveis no Brasil) realizava.   

Em definitivo, o modelo operacional de crédito adotado pela Caixa, conforme 

manuais e roteiros analisados, fornecidos pela Caixa na época do início das 

atividades em parceria, baseava-se no seu Sistema de Microfinanças e 

Correspondentes – SIMIC, que a própria Caixa o definia assim em seu roteiro 

fornecido: “O SIMIC é uma ferramenta moderna que tem como função principal a 

concessão de microcrédito para pessoa física”.  

O SIMIC é um sistema da Caixa de acesso via a rede mundial de 

computadores, bastando apenas que se tenha a devida senha disponibilizada 

conforme autorização da Caixa. A análise dos dados referente à política de 

microcrédito da Caixa, portanto, restringiu-se ao SIMIC e suas instruções 

operacionais, além de roteiros e informativos gerais. Nos primeiros meses de 

operação com a Caixa, a Crédito Social recebeu muitos e-mails de instruções 

normativas e de orientação que pareciam caracterizar a política de microcrédito da 

Caixa experimentando um processo de adequação. “Muitas dúvidas que surgiam, 

eram resolvidas por contato telefônico e por e-mails”, declarou o então Diretor 

Jurídico Sr. Jose Romariz Júnior. Portanto, aquilo que não significava problema do 

SIMIC, normalmente era resolvido via contato telefônico ou e-mail e, com menos 

frequência, até mesmo problemas do SIMIC, que também eram resolvidos da 

mesma forma.  Não foi constatado nenhum manual robusto de política de crédito, 

abrangente, que correspondesse a todas as dúvidas inerentes ao processo 

operacional da política de microcrédito adotada pela Caixa. 

A estrutura de informações e procedimentos que o SIMIC apresentava 

confirmava que, no geral, a Caixa seguia a política de microcrédito do governo 
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federal (do PNMPO), ainda que limitado a um sistema informatizado, no que tange 

ao que se instituiu seguir como um novo modelo de microcrédito, produtivo e 

orientado. Os formulários e planilhas de prospecção solicitavam dados que sugeriam 

avaliação do destino e viabilidade do crédito. Necessitava, portanto, que a apuração 

das informações pelos agentes de crédito fosse fidedigna. Neste sentido, a Crédito 

Social, respeitando esta condicionante de política pública, sempre implementava 

suas ações de prospecção (conforme consta em seu Manual Interno de Normas da 

Crédito Social – MINCS), ao vínculo dos candidatos a crédito com agrupamentos de 

microempreendedores, devido a um entendimento de que o monitoramento e 

orientação eram mais possíveis de ser trabalhados pelos agentes de crédito, pela 

natural proximidade dos microempreendedores em suas atividades diárias. 

Combinava com o que consta o parágrafo terceiro da mesma lei que instituiu o 

PNMPO (11.110 de 25 de abril de 2005): 

 
Para os efeitos desta Lei, considera-se microcrédito produtivo 
orientado o crédito concedido para o atendimento das necessidades 
financeiras de pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de 
atividades produtivas de pequeno porte, utilizando metodologia 
baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local 
onde é executada a atividade econômica. 

 

Enfim, toda análise documental, observações e entrevistas, ainda que não 

estruturadas, confirmaram que o modelo de política de microcrédito da Caixa se 

restringia a um papel instrumental, cujo SIMIC era a única e decisiva ferramenta de 

resposta a todas as ações operacionais de abrangência e responsabilidades que 

caberia à Caixa. A ausência de um amplo manual de política de microcrédito, 

combinando exigências instrumentais e conceituais do perfil de microcrédito 

almejado, caracterizava as atividades da Crédito Social, que tinha no seu MINCS a 

única base normativa a seguir naquilo que a Caixa não disponibilizava, 

principalmente quanto a política de prospecção ideal. 

 Principalmente pelo aspecto subjetivo, de alta assimetria informacional, 

sempre pertinente e comum a toda e qualquer prática do crédito (SILVA, 1988), não 

se poderia esperar nada diferente do que uma base de estruturação do SIMIC que 

assegurasse a veracidade das informações alimentadas, através da combinação e 

confronto de dados, por exemplo, que normalmente costumam sinalizar uma 

tendência à incoerência ou a até mesmo à inconsistência. 
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As informações acumuladas, isto é, o banco de dados armazenados 
no computador (sistema), permite o estabelecimento de índices-
padrao por ramo de atividade, região geográfica e porte [...] Os 
dados de incobráveis, desabonos, atrasos, idade de empresas e 
outras características relevantes serão de grande valia para as 
atividades de pesquisa e desenvolvimento de crédito, cuja amplitude 
transcende aos dados enumerados para exemplo (SILVA, 1988 
p.127). 

 

É a eterna preocupação com accountability que precisa preceder todo 

processo instrumental de análise e decisão de riscos, especialmente quando tem a 

função de liberar recursos financeiros com a preocupação permanente por seus 

retornos, pela sustentabilidade das ações. É incontestável e condição imperiosa, 

muito bem conclusiva por algumas respeitadas literaturas que tratam o assunto, em 

especial de Bergamini Júnior, que contribui: 

 

O risco operacional decorre da realização das operações, estando 
associado às deficiências nos controles internos. O Comitê da 
Basiléia sobre Supervisão Bancária estabeleceu que “o risco 
operacional é definido como o risco de perda resultante de pessoas, 
sistemas e processos internos inadequados ou deficientes, ou de 
eventos externos. Essa definição inclui o risco jurídico, porém exclui 
o estratégico e de reputação” (BERGAMINI JUNIOR, 2005, p.09) 

 

A Crédito Social, portanto, sabedora dos desafios da prática do crédito quanto 

a todos os riscos inerentes a sua aplicabilidade, não tinha dúvidas, pela grandeza da 

instituição financeira com quem fechara parceria, da observância de todos os 

preceitos asseguradores da boa ordem e operacionalização dos processos e 

sistemas decisórios, no caso, basicamente restrito ao SIMIC. 

 

5.3.3 Sobre a Estrutura e Prática das Políticas Operacional e de Gestão 
Adotadas pela Crédito Social. 

 
5.3.3.1 Estrutura Física  
 

A estrutura física implantada na sede da Crédito Social para atender o projeto 

de microcrédito da Caixa já nos primeiros dias de agosto de 2006, confirmada pelos 

administradores e por colaboradores da época e que ainda trabalham na entidade, 

consistia de uma sala comercial (alugada) com capacidade para dez profissionais 

bem acomodados, sendo dois terços equipados com computadores de última 

geração, interligados em rede, e boa estrutura de mesas de apoio e arquivos, além 
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da essencial infraestrutura de comunicação. Todo o investimento ficou a cargo de 

seus fundadores, sem nenhum aporte de recursos, doados ou não, oriundos de 

fundos privados ou públicos. Portanto, não houve apoio financeiro da Caixa para o 

início das atividades, conforme a especialista em microfinanças Sra.Silvana Parente 

já antecipava em 2002 (ver o item 5.3.1. deste capítulo). 

No inicio de 2007 foi implantado o escritório de João Pessoa – PB, no vizinho 

estado de Pernambuco, para atender as atividades daquela cidade, bem como para 

gerenciar as atividades de Campina Grande, também na Paraíba. Portanto, a partir 

do segundo trimestre de 2007, a Crédito Social já operava normalmente no estado 

da Paraíba, com uma estrutura operacional de um auxiliar técnico e dois agentes de 

crédito, atuando num formato gerencial semelhante ao que se construiu no Recife. 

Também com relação aos gastos de implantação do segundo escritório da entidade, 

nenhum aporte de recursos, ainda que emprestados, foi constatado, sendo 

bancados totalmente pelos seus diretores. 

No conjunto das políticas públicas construídas em 2005, em que o PNMPO 

consolidava o marco regulatório que até hoje norteia as atividades de microcrédito 

no Brasil, constava a contribuição do BNDES para o apoio técnico e de fundos, com 

seus programas Programa de Desenvolvimento Institucional – PDI e o Programa de 

Microcrédito – PMC, respectivamente. Determinada a obter apoio para suprir suas 

necessidades expansionistas de investimentos infraestruturadores (descentralização 

física, tecnologia e equipamentos) e gerenciais (governabilidade e capacitação), a 

Crédito Social apresentou projeto junto ao BNDES/PDI em 2007. Mas, após vários 

contatos com seus gestores, através de e-mails ou telefones, envio de planilhas 

informativas e outros relatórios, tudo foi esvaziado com a impossibilidade da Crédito 

Social atender a uma exigência do PDI de que seu apoio só poderia ser possível se 

a entidade comprovasse patrimônio líquido equivalente a pelo menos a metade do 

montante solicitado (instruções normativas do programa na época). Confirmava-se, 

mais uma vez, o que a economista Silvana Parente identificava em 2002, como um 

dos principais empecilhos para a expansão das entidades de microcrédito no Brasil, 

isto é, a baixa estrutura de capitais que nem mesmo o BNDES, no seu papel 

estruturador intrínseco, dispensava aquela observância de caráter eliminatório. 

   

5.3.3.2 Gestão Administrativa 
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Com a estrutura física montada, a Crédito Social acreditava estar apta para 

atender as necessidades operacionais de suas atividades, principalmente em 

relação aos seus colaboradores diretos, que respeitavam a um modelo de gestão 

que se caracterizava pela centralização, na sede da entidade, das ações de 

cadastramento, avaliação e decisão de crédito, arquivamento e monitoramento das 

atividades. O modelo de gestão implantado empreendia forte agilidade ao processo 

de operacionalização do microcrédito, pois entre os colaboradores da “linha de 

frente” (prospectores de cadastros) e os principais decisores (gerência e diretoria), o 

caminho era curto, extremamente prático. O organograma a seguir (figura 2), 

fornecido pela administração, retrata bem esta afirmação.  

O comitê de crédito, na prática, tinha status de diretoria e os agentes de 

crédito representavam a base de todo o fluxo operacional das atividades. Os 

auxiliares técnicos faziam uma intermediação entre o agente de crédito e o comitê 

de crédito que, entre diversas atividades, conforme o quadro 11, tinham a principal 

responsabilidade de fazer a triagem dos cadastros prospectados e a checagem do 

cumprimento das exigências normativas (MINCS) para, então, colocar na pauta de 

análise do comitê de crédito os cadastros prospectados. 

Figura 2 
Organograma Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados documentais da Crédito Social.  
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As atividades do comitê de crédito, foram muito bem definidas no MINCS (ver 

anexo A), em consonância inclusive com o PNMPO, no que tange à importância 

dada aos fins produtivos dos microempréstimos direcionados a 

microempreendedores necessitados de uma constante orientação empresarial, 

normalmente presentes em atividades informais. Entrevistas realizadas junto a 93 

beneficiários do microcrédito da Caixa, clientes da Crédito Social, confirmaram que 

71% dos microempreendedores assistidos não possuíam sequer o ensino 

fundamental completo, apesar da boa idade média apurada de 45 anos. O mais 

interessante é que já durante as entrevistas 10% dos entrevistados solicitaram 

capacitação.     

Mais uma vez, o agente de crédito apareceu como figura estratégica, com um 

nível de importância que justificou o apoio técnico de auxiliares (conforme o modelo 

de gestão operacional da figura 3), a fim de deixá-lo mais liberado para a prática de 

suas ações mais importantes, isto é, entre outras, a de manter uma intensa relação 

de proximidade com os microempresários assistidos. A idéia era minimizar as 

atividades burocráticas daquele profissional para que ele pudesse empreender a 

dinâmica que o PNMPO propunha. 

Ainda sobre a política operacional assumida pela Crédito Social, confirmada 

pela própria posição do MINCS no seu item 3.2.1.4, página um (anexo A),  e por 

algumas circulares e outros informativos analisados, era bastante clara quanto a 

prioridade que se dava em operar com agrupamentos de microempresas formais e 

informais em parcerias, sempre que possível, formais. Portanto, era preciso, durante 

a prospecção de cadastros, que o potencial cliente comprovasse vínculo com seus 

agrupamentos onde trabalhavam, a fim de se evitar apoiar atividades não 

reconhecidas pelo poder público local. Era o cuidado com atividades muitas vezes 

de pouco ou nenhum apoio, como vendedores clandestinos de CDs e DVDs, por 

exemplo. 

Destacaram-se parcerias com APLs e outros tipos de agrupamentos 

microempresariais, como feiras e mercados públicos, não sendo poucas as parcerias 

com associações, especialmente de artesãos e de moradores. O quadro a seguir 

fornece uma melhor dimensão dos agrupamentos explorados com suas cidades 

sedes e atividades específicas.  
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Quadro 10 
Agrupamentos Explorados pela Crédito Social 

 
Agrupamentos Local Atividade 

Associação das Artesãs  Macaparana-PE Produção de artesanato com folha de 
bananeira 

Associação dos Feirantes de 
Prazeres 

Jaboatão dos 
Guararapes-PE, 
RMR 

Cerca de 400 Feirantes autorizados 
do centro do bairro de Prazeres. 

Associação dos Feirantes do 
centro de Jaboatão. 

Jaboatão dos 
Guararapes-PE, 
RMR 

Cerca de 300 Feirantes autorizados 
do centro da cidade. 

Associação dos 
Comerciantes da famosa 
feira de Caruaru. 

Caruaru – PE Cerca de 600 comerciantes operando 
em lojas autorizadas com 
predominância do artesanato e 
confecções. 

Associação dos 
Comerciantes da feira da 
Sulanca  

Santa Cruz do 
Capibaribe – PE 

Cerca de 2.000 comerciantes 
operando em lojas autorizadas com 
predominância de confeccionistas. 

Mercadão do centro da 
cidade 

Cabo de Santo 
Agostinho – PE 

Cerca de 1.200 comerciantes 
operando em lojas autorizadas 
atuando em atividades diversas. 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados documentais da Crédito Social. 

 

5.3.3.3 Política Adotada para Seleção e Gestão dos Colaboradores 
 

Sendo a Crédito Social fruto de uma proposta muito contundente de 

manifestação de compromisso de seus fundadores com o social, a seleção de 

colaboradores para atuar nas atividades operacionais também atendia a uma política 

de gestão de capital humano, desde a constituição, em que se exigia um perfil dos 

candidatos de forte responsabilidade com a causa social, além de outras habilidades 

e experiências inerentes à atividade. Nada mais coerente. E mais: seus diretores 

entendiam que a atividade, principalmente de prospector de negócios (ou de agente 

de crédito), teria que ser exercida por profissionais imbuídos dos mesmos 

sentimentos, caso contrário, não exerceriam suas funções em sua plenitude, 

especialmente de proximidade com os mais desafortunados. Assim, os que 

desejassem se engajar no projeto Crédito Social teria que manifestar, 

primeiramente, o interesse em colaborar para a Crédito Social na condição de 

voluntário, uma vez que a entidade possibilitava essa condição na qualidade de 

personalidade jurídica sem fins lucrativos, posicionada como OSCIP. 

Uma vez aceito para compor o quadro de colaboradores da Crédito Social, o 

voluntário ou voluntária teria que provar na prática suas habilidades e competências 

para lidar com projetos sociais, como do microcrédito e seu público. Eram seis 
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meses renovados por mais seis meses. Só assim poderiam ser aceitos para atuarem 

com funcionários contratados. Esta condição de seleção compreendia todas as 

funções operacionais da Crédito Social, exceto os cargos executivos, que eram 

avaliados pelas assembleias gerais extraordinárias num processo de entrevistas e 

comprovação de outras experiências. Evidentemente, que também eram aceitos 

colaboradores na condição de estagiários, que passavam pelos mesmos critérios de 

avaliação do voluntariado e observação de elevado senso de compromisso com o 

social: “Era normal que o voluntário ou voluntária, após cumprir seis meses de 

adesão, fosse deslocado(a) para atuar por mais seis meses na atividade de auxiliar 

técnico, pois era uma política que objetivava intensificar a experiência do profissional 

em todas as ações operacionais da Crédito Social, promovendo mais interação com 

a equipe e senso de responsabilidade”, declarou o então diretor jurídico da entidade 

José Romariz Júnior. 

  

5.3.3.4 Fluxo Operacional das Atividades de Microcrédito 
 

Corroborando para o modelo ágil de gestão, observou-se que logo em 

seguida ao início das atividades foi aprovado o Manual Interno de Normas da 

Crédito Social – MINCS, que foi revisado e consolidado em segunda versão em 

junho de 2007. Ali estava todo o ordenamento das obrigações que deveriam ser 

seguidas, principalmente pelos prospectores de cadastros (agentes de crédito). 

Também era comum o uso de circulares para estabelecer novos procedimentos e/ou 

nomeações para atividades específicas dos profissionais da Crédito Social. A 

agilidade implementada se traduzia no próprio fluxo operacional das atividades de 

microcrédito implantada, que a seguir é apresentado.   

Confirmou-se com o fluxograma (figura 3) que entre a captação de novos 

negócios, divididos em quatro grupos de trabalho por região atendida, e liderado por 

um agente prospector de cadastros (agentes de crédito), até o comitê de crédito, 

três profissionais de apoio realizavam uma espécie de triagem dos documentos de 

cadastros prospectados, para envio ao comitê de crédito, o que dava aos agentes de 

crédito forte dinâmica de trabalho, haja vista que as atividades consideradas 

burocráticas pelos próprios agentes, eram exercidas por estes colaboradores de 

apoio. Estava sendo dada ao agente de crédito uma importância estratégica que o 

PNMPO, em sua concepção, também considerava e considera (ver segundo 
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capítulo deste estudo). A diferença aqui é que outras entidades de microfinanças 

normalmente operavam e operam tendo em seus agentes a função de realizar da 

visita de prospecção, análise e implantação nos sistemas, até a contratação dos 

microempréstimos. Conclui-se muita responsabilidade que sensibiliza uma 

perspectiva de qualidade duvidosa e baixa produtividade que a Crédito Social 

procurava evitar. 

No elenco de atividades do auxiliar técnico, conforme constava no MINCS 

relaciona-se abaixo as mais importantes: 

 Conferência dos cadastros prospectados pelo agente de crédito para 

submissão ao comitê de crédito: 

o Consultas restritivas; 

o Observações aos preceitos do MINCS; 

o Análise da regularidade dos documentos; 

 Autorização e/ou implantação do cadastro no SIMIC para avaliação e 

liberação do crédito: 

o Observação da carteira inadimplente do agente para um 

possível impedimento; 

o Orientação, autorização e conferência da conta aberta pelo 

cliente para depósito do crédito liberado, e impressão do 

contrato para assinaturas; 

 Conferência dos contratos assinados para envio de cópias para a 

Caixa e para os arquivos da Crédito Social. 

Já no elenco das atividades do agente de crédito, em respeito ao MINCS, 

destacava-se: 

 Prospecção de novos clientes em agrupamentos microempresariais, 

observando seus vínculos e entrevistas para elaboração do relatório 

de visita; 

 Solicitação ao cliente dos documentos cadastrais para atender às 

exigências da Caixa e do MINCS; 

 Defesa dos clientes prospectados no comitê de crédito após a 

análise restritiva no SIMIC; 

 Implantação no SIMIC e acompanhamento da aprovação; 
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 Acompanhamento da abertura da conta pelo cliente para depósito 

do crédito aprovado; 

 Obtenção das assinaturas junto aos clientes e a entrega dos 

contratos de microcrédito devidamente checados para 

arquivamento na Caixa e na Crédito Social, observando o prazo 

máximo de dois dias úteis após a impressão dos contratos; 

 Permanente orientação empresarial dos clientes beneficiados, com 

a realização de constantes visitas após a concessão dos créditos.  

 
Figura 3 

Fluxo Operacional da Crédito Social 

 
        Clientes 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados documentais da Crédito Social. 
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Como normalmente as entidades microfinanciadoras cobrem áreas de 

atuação distantes da sede, normalmente seus agentes costumavam utilizar 

estruturas operacionais (computadores etc) nos mesmos locais (ou próximos) de 

prospecção de negócios e, portanto, a ideia da Crédito Social, confirmada pelos 

seus dirigentes, era garantir uma melhor qualidade dos trabalhos e um maior 

monitoramento de todo o processo de cadastramento, aprovação e contratação. Isto 

não eliminou a prática das atividades em outras bases estruturadas, depois de um 

ano de atuação, como o escritório de João Pessoa e as parcerias de Campina 

Grande e Caruaru. Neste caso, procurava-se construir um fluxo de trabalho, ainda 

que em menor dimensão, semelhante ao do escritório central, conforme já 

apresentado no item 5.3.3.1 deste capítulo. 

O quadro 11 confirma a posição operacional da Crédito Social de uma 

operadora de formalidades e contratações, cujo papel funcional do agente de crédito 

era determinante, estratégico, para se alcançar o cumprimento das duas essenciais 

prerrogativas em que se baseia o próprio atual modelo de política pública do 

microcrédito (PNMPO) no Brasil, que são: o caráter necessariamente produtivo do 

crédito e a forte proximidade com o beneficiário, a fim de conhecê-lo e aperfeiçoá-lo, 

orientando-o para o direcionamento de suas atividades. A própria lei (11.110 de 

25/04/2005) que instituiu o PNMPO, em seu artigo terceiro, parágrafos I e II, não 

deixa dúvidas a respeito: 

I – o atendimento ao tomador final dos recursos deve ser feito por 
pessoas treinadas para efetuar o levantamento socioeconômico e 
prestar orientação educativa sobre o planejamento do negócio, para 
definição das necessidades de crédito e de gestão voltadas para o 
desenvolvimento do empreendimento;  

II – o contato com o tomador final dos recursos deve ser mantido 
durante o período do contrato, para acompanhamento e orientação, 
visando ao seu melhor aproveitamento e aplicação, bem como ao 

crescimento e sustentabilidade da atividade econômica. 

Não obstante ao que o próprio PNMPO instituía em 2005, no artigo um, 

somente em agosto de 2008 é que o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, 

através  do  Plano  Setorial  de Qualificação - PLANSEQ, realizava chamada pública 

para a seleção de entidades que iriam desenvolver as primeiras ações de 

capacitação terceirizada de agentes de crédito e de microempreendedores. Naquela 
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oportunidade do lançamento, o então coordenador do PNMPO, Sr. Max Coelho, 

declarava: 

Ao desenvolver a qualificação empreendedora na perspectiva de 
exercício da cidadania, os clientes têm oportunidade de refletir, 
passo a passo, o desenvolvimento de um pequeno negócio, melhorar 
conhecimentos na área de gestão, refletir a experiência pessoal e 
manter contatos com novas técnicas (www.msnoticias.com.br, 2010). 

 
Quadro 11 

Da Prospecção a Liberação dos Microempréstimos – 
Rotinas Operacionais dos Colaboradores Diretos 

 

Rotina Eventos  Agentes de Crédito Auxiliar técnico de apoio 

 
1 

Agrupamentos 
microempresariais 
parceiros 

Prospecção de novos clientes 
observando comprovação de 
vínculo com seus agrupamentos. 

Observâncias das exigências 
relacionadas as ações dos agentes 
nos agrupamentos 

 
2 

Solicitação dos 
documentos 
cadastrais iniciais  

Análise dos documentos 
cadastrais iniciais obrigatórios. 

Conferência dos cadastros em 
atendimento as exigências do MINCS 
e do SIMIC. 

 
3 

Fontes restritivas Consulta no SIMIC da 
regularidade restritiva. 

Verificação desta prerrogativa 
impeditiva para envio ao comitê. 

 
4 

Comitê de crédito Organização do dossiê do cliente 
com todos os documentos 
exigidos pelo MINCS e SIMIC 
para apreciação do comitê. 

Agendamento da reunião do comitê 
para submissão dos cadastros, 
análise e aprovação ou não dos 
cadastros selecionados 

 
 
 
5 

SIMIC Implantação dos cadastros 
aprovados observando o 
atendimento de possíveis 
exigências excepcionais do 
comitê. 

Implantação dos cadastros 
aprovados observando o atendimento 
de possíveis exigências excepcionais 
do comitê, conforme normas do 
MINCS e a rotina da Caixa. 
Devolução para os agentes dos 
cadastros negados. 

 
 
 
6 

Liberação do 
crédito 

Comunicação ao cliente da 
aprovação do crédito para 
obtenção da conta corrente, a 
fim de preenchimento do 
contrato para emissão das vias 
pelo SIMIC. 

Comunicação ao cliente da 
aprovação do crédito para obtenção 
da conta corrente, a fim de 
preenchimento do contrato para 
emissão das vias pelo SIMIC. 
Acompanhamento das exigências do 
MINCS e Caixa quanto ao correto 
preenchimento e atendimento das 
normas e rotinas. 

 
 
7 

Contratação  Impressão dos contratos para 
obtenção das assinaturas do 
cliente. 

Impressão dos contratos para 
obtenção das assinaturas do cliente e 
acompanhamento e checagem das 
assinaturas, conforme exigências do 
MINCS  e Caixa. 

 
 
8 

Arquivamento Observação da obrigatoriedade 
em devolver os contratos em 48 
horas úteis após a impressão do 
mesmo pelo SIMIC. 

Acompanhamento da devolução dos 
contratos, para o cumprimento do 
prazo de arquivamento de 48h úteis 
após a impressão do contrato pelo 
SIMIC. 

 
 
9 

Monitoramento e 
Orientação e 
Empresarial  

Periódicas visitas aos 
beneficiários para emitir sinais 
de alerta de possíveis 
inadimplências ou necessidades 
de capacitações. 

Acompanhamento das 
inadimplências para articulação de 
ações de cobrança e outras ações 
inerentes a recuperação de 
atrasados. 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados documentais da Crédito Social. 

 

http://www.msnoticias.com.br/
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Aquelas ações, construídas em torno da promoção do aperfeiçoamento do 

agente de crédito e do microempreendedor, não deixavam mais dúvidas da 

importância destes dois principais atores para as políticas públicas do microcrédito 

no Brasil. Quem poderia conhecer melhor e levar apoio financeiro e técnico 

adequado aos microempreendedores se não os agentes de crédito?  

5.3.4  Sobre os Resultados Alcançados   
 

Recorrendo ao mais importante fórum mundial de discussão para o 

fortalecimento e solidez dos sistemas financeiros, aprecia-se, por uma questão 

lógica, a definição de risco operacional do Comitê de Supervisão Bancária de 

Basiléia – BCBS, para nortear a análise dos resultados alcançados pela Crédito 

Social, bem como quanto a sua resposta a atual política pública brasileira de 

microcrédito (PNMPO), em relação a um período de intensas atividades entre 2006 

a 2008. 

 

5.3.4.1 Pessoas 

 
A Crédito Social contou com a colaboração de doze profissionais com idade 

média de 34 anos, atuando na área operacional no seu período de maior intensidade 

das atividades (2007), sendo sempre três exercendo as funções de auxiliar técnico e 

até nove nas demais funções de prospector de microcrédito ou agente de crédito. 

Todos sempre vinculados na condição de voluntários ou estagiários, conforme a 

política de gestão de pessoal que a Crédito Social adotou desde a sua constituição 

(conforme item 5.3.3.3 deste capítulo). 

Percebendo as dificuldades de se contratar profissionais com experiências no 

segmento de microcrédito, depois de muitas tentativas de seleção, através de 

consultorias de recursos humanos atuando em Pernambuco (muitas cartas de 

encaminhamento e pouquíssimos sucessos), os gestores da Crédito Social 

decidiram por adotar a política de formar seus profissionais em suas próprias bases, 

admitindo-os ora como voluntários (na maioria), ora como estagiários, para formá-los 

na prática entre os outros já capacitados. 

O perfil predominante dos profissionais era de familiaridade com o público 

alvo do microcrédito, ou seja, um público de baixa renda, caracteristicamente 

simples, extremamente carente de conhecimento técnico e capacidade financeira, e 
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capilaridade elevada. Apresentava um bom compromisso com a causa social, 

arraigado pelas experiências adquiridas com atividades cujo público-alvo era quase 

sempre muito carente. Eram profissionais que traziam consigo habilidades diversas, 

como: 

 Consultor de produtos populares porta a porta, com ensino médio 

completo; 

 Voluntário de atividades sociais apoiadas pela igreja em que pertencia, 

com ensino superior completo; 

 Voluntários encaminhados  pelas  entidades do sistema “S”20 brasileiro, 

com formação técnica em cursos como de relações com o público; 

 Assistentes Sociais; 

 Estagiários (geralmente estudando serviço social) que nas entrevistas 

de avaliação demonstravam sensibilidade com a causa social. 

 
A política era de direcionar os novos colaboradores (agentes de crédito) para 

atuarem nos agrupamentos microempresariais sempre supervisionados por agentes 

de crédito mais antigos, conforme atestado por várias circulares internas analisadas. 

Os recém-chegados não poderiam gozar de senhas de acesso ao SIMIC e toda a 

análise e encaminhamento de cadastros ao comitê de crédito tinha que ser 

previamente analisada pelo agente de crédito responsável direto pelo agente mais 

novo, que também tinha a responsabilidade de implantar os cadastros no SIMIC. 

Esta política adotada de gestão dos profissionais de produção, em especial, 

talvez tenha sido uma das razões para o bom índice de produtividade (nr.créditos 

ativos/agente de crédito) experimentado pela Crédito Social no período analisado, 

isto é, de 250 créditos por agente de crédito. A média do Brasil, ainda em 2005, 

medido pelo PIE (item 5.2 deste trabalho), era de 174 créditos por agente. O sistema 

de remuneração por incentivos talvez tenha proporcionado esta boa posição de 

produtividade. 

O resultado da pesquisa realizada com 93 microempreendedores confirmou 

também que o perfil do agente de crédito da Crédito Social correspondia ao perfil do 

público-alvo objetivo do PNMPO, pois 90% declarou que a abordagem inicial na 

apresentação e orientação do microcrédito foi clara e objetiva, que não tinha nada a 

                                                
20 Denominação convencionada ao conjunto de entidades de interesse de categorias profissionais amparadas 
pela Constituição Federal do Brasil, como o Senac, Sesi, Sebrae, dentre outras que tem suas siglas iniciadas 
pela letra S. 
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comentar. Apenas 6% não quis manifestar opinião e somente 4% declarou ter sido 

confusa. Já após a abordagem inicial, 85% dos clientes admitiu que os agentes 

foram esclarecedores em informações sobre as garantias e formalidades exigidas, 

por exemplo. Apenas 10% reconheceu que agiram como simples operadores 

(mecânicos) e para 3% o comportamento foi inadequado, de difícil entendimento. E 

2% não quiseram responder. 

Foi comprovado então: 

 Que os colaboradores da Crédito Social apresentavam um perfil 

profissional  adequado  ao  ambiente  operacional e ao público-alvo de 

alcance do PNMPO, ratificado pelo resultado da pesquisa entre 93 

beneficiados (clientes); 

 Que as funções estavam sempre interrelacionadas em suas 

responsabilidades, uns com os outros, como forma de diminuir riscos 

e minorar a autonomia, buscando-se certamente evitar atos isolados; 

 Idade média compatível com as responsabilidades inerentes; 

 Experiências profissionais anteriores condizentes com o papel 

desempenhado de ação do microcrédito, confirmado principalmente 

pela produtividade. 

Atestou-se, assim, que o perfil do agente de crédito da Crédito Social para 

atender as expectativas do PNMPO estava adequado. Portanto, assegurava a 

cobertura com essencial conhecimento do público-alvo desejado para o programa 

brasileiro de microcrédito. Todavia, atribui-se todo o mérito da capacitação dos 

agentes à entidade, haja vista que por duas oportunidades entre 2006 e 2007 foram 

promovidos dois cursos para formação de agentes de crédito bancados e dirigidos 

pela Crédito Social, devido às muitas dificuldades alegadas pela direção da entidade 

em identificar no Nordeste, em especial, cursos especializados nos diversos campos 

do microcrédito. Era uma realidade certamente justificada, em grande parte, pelo 

porte ainda pequeno do setor de microcrédito no Brasil, conforme o PIE afirmava 

desde 2005. Não sendo interessante para o setor privado, caberia ao governo 

federal, via PNMPO, suprir essa lacuna, utilizando, por exemplo, o sistema “S” para 

formar novos profissionais para o setor. Isto não aconteceu nem naquele sistema, 

nem em nenhum outro programa governamental de capacitação até meados de 

2008. E mais: a profissão de agente de crédito só obteve a Classificação Brasileira 

de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego, em  meados de 2008. 
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5.3.4.2 Sistemas 

 

O sistema de análise, aprovação e liberação de crédito utilizado pela Crédito 

Social era o próprio sistema da Caixa. Era o SIMIC, que a própria Caixa admitia, em 

seus roteiros fornecidos a Crédito Social no início das atividades em parceria, que 

era uma moderna ferramenta de concessão de crédito. Era uma exigência contratual 

de que a mandatária somente poderia operacionalizar os microcréditos através de 

seu sistema SIMIC. Muito lógico, uma vez que a parceria deixava clara em seus 

instrumentos legais (contrato, normas e instruções), que a Caixa era a responsável 

pela liberação do crédito na conta do cliente inclusive, através de seu SIMIC.  
O manuseio do SIMIC era simples, com acesso via rede mundial de 

computadores, através de senha fornecida pela Caixa aos seus parceiros 

operacionais, como a Crédito Social. Não obstante, não eram fornecidas senhas, 

nem por níveis hierárquicos, nem por limitações de acesso.  
O SIMIC, além de oferecer funções informativas de pessoas físicas, como as 

restritivas, também exercia a função de análise do crédito, além da aprovação e 

liberação dos recursos. Os parâmetros de análise e aprovação representavam uma 

lacuna desconhecida para os parceiros da Caixa. Não se tinha conhecimento de 

como foram desenvolvidos os parâmetros e critérios de avaliação dos dados 

alimentados. Por dados alimentados, entende-se pelos dados pessoais do 

prospectado, dados socioeconômicos e muitos dados subjetivos, o que é uma 

característica de toda a prática do crédito. Estes dados eram alimentados pelos 

agentes de crédito que, durante as visitas de prospecção de clientes, elaboravam 

relatórios para apurar as informações necessárias para alimentar o SIMIC. 

Para a rotina de uso do SIMIC, era fornecido pela Caixa um manual de 

instruções de alimentação do sistema muito bem esclarecedor para um operador de 

sistemas, mas requerendo melhor aperfeiçoamento para um agente de crédito, 

tendo em vista utilizar-se de muitas informações subjetivas, que precisavam ser 

adaptadas às linguagens técnicas comuns a todo manual de sistemas, a fim de uma 

melhor performance de alimentação.  

Nesta abordagem sobre o risco operacional no âmbito de sistemas, no 

segmento de instituições financeiras, sempre emerge a questão da forte 

preocupação com a garantia do retorno dos recursos emprestados. A compreensível 

questão da necessidade de reunir condições mínimas para a sustentabilidade do 
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setor. Entendendo o mesmo sistema financeiro, que a prática do crédito por si já se 

traduz num grande desafio, principalmente o microcrédito, devido sua complexidade, 

alta assimetria de informações e muita subjetividade (ver capítulo 1 deste trabalho), 

assegurar o uso, para este caso, de sistemas confiáveis em questões 

incontestáveis, pelo menos é condição imperiosa, básica. 

As informações objetivas fazem parte de um conjunto de informações que já 

estão sendo bem trabalhadas, pois quando conferidas, confrontadas por outras 

bases de informações, podem oferecer maior confiabilidade aos processos e, 

consequentemente, deixar o desafio para os sistemas financeiros em dissecar as 

informações subjetivas. Por exemplo, dados documentais pessoais e legais de 

pessoas físicas, como o número do cadastro nacional da Receita Federal (CPF), são 

dados básicos que normalmente já podem ser checados com outras bases de 

informações, como da própria Receita Nacional. A maioria das instituições 

financeiras já utiliza deste expediente. Portanto, o desafio atual para os sistemas de 

crédito é trabalhar melhor as informações subjetivas, assimétricas, a fim de oferecer 

uma perspectiva mais favorável de sustentabilidade do segmento microfinanceiro, 

via uma experimentação de melhores níveis de eficiência (taxa de inadimplência, 

entre outras). 

O SIMIC demonstrou ter sido um sistema em evolução no período que 

compreende este estudo, até mesmo com relação a alguns dados objetivos, 

inclusive utilizando-se de observações empíricas de seus parceiros, como a Crédito 

Social, para promover progressos especialmente quanto a agilidade, muito 

pertinente para um segmento muito dinâmico, certamente pelos valores médios 

envolvidos muito pequenos. O PNMPO, desde a sua instituição, pelo menos em 

tese, foi sensível à necessidade da sustentabilidade das entidades comprometidas 

com o programa de microcrédito, confirmado pela sua ação conjunta com o BNDES, 

cuja Crédito Social, durante os intensos trabalhos de disseminação do microcrédito 

em 2007, chegou a consultar o PDI do BNDES para obter recursos para 

estruturação física, operacional e informatização (novo sistema), mas não obteve 

sucesso pela baixa condição da estrutura de capitais. Manteve-se trabalhando 

somente com a Caixa com seu SIMIC. 
Portanto, a garantia da sustentabilidade das atividades de microcrédito 

promovidas pela Crédito Social, continuava a ser uma preocupação de seus 

dirigentes, exacerbada ainda mais pela negativa do BNDES/PDI em aportar recursos 
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para o aperfeiçoamento estrutural e operacional da entidade em meados de 2007.  

Aqui, o PNMPO não ratificou sua proposta de apoiar, em ação conjunta com a maior 

instituição financeira de apoio ao desenvolvimento (BNDES), projetos estruturadores 

de entidades de microcrédito, especialmente as habilitadas no mesmo PNMPO. 

  Do universo dos clientes entrevistados 21% priorizaram suas respostas sobre 

o sistema, destacando-se:  

 Os elogios ao sistema, no quesito agilidade, representaram 6%;  

 5% reclamou das dificuldades em pagar os boletos após o vencimento, 

pois os mesmos não possuem instruções sobre juros/encargos por 

atraso, impedindo-os de ser pago em qualquer outro banco; 

 Comentários favoráveis (apenas 3%) sobre a facilidade de renovação 

dos créditos e da possibilidade de escolher o prazo a pagar; 

 Comentários negativos também de 3% sobre a demora de aprovação 

(sistema lento); 

 Um pequeno universo de clientes (2%) reclamou que o sistema liberou 

um valor diferente do solicitado, e; 

 Por fim, também 2% elogiou a possibilidade de possuir seus próprios 

carnês na modalidade solidário. 

 

5.3.4.3 Processos 

5.3.4.3.1 Prospecção  

 
Os últimos dados das atividades da Crédito Social enviados ao PNMPO em 

agosto de 2008 (Formulários de Atividades – MTE/PNMPO)  informavam um número 

de 1.951 cadastros prospectados e aceitos, já subtraído o percentual de 12% de 

cadastros rejeitados, por vários motivos, destacando problemas restritivos 

identificados no próprio SIMIC. Deste total, 55% eram de pessoas físicas do sexo 

feminino e praticamente 90% de informais. Mais de 2/3 se destinaram ao crédito 

para capital de giro, predominantemente (80%) para o segmento do comércio em 

geral. Condizia, portanto, com a análise do mercado de microcrédito construída pelo 

PIE lá em 2005. 

A totalidade dos entrevistados sorteados para a pesquisa aqui apresentada 

ratifica o modelo de prospecção da Crédito Social, fielmente perseguido desde o 

início das atividades em parceria com a Caixa, isto é, a estratégia de se operar nos 
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ambientes comumente utilizados pelos microempreendedores para exercerem suas 

atividades, como mercados públicos, feiras livres, APLs, associações e cooperativas.   

Como fruto da pesquisa, objeto deste estudo, alguns dados interessantes 

revelaram o perfil do microempreendedor no processo de prospecção dos 

microcréditos: 

 
 Quadro 12 

Perfil do Microempreendedor na Prospecção  
 

  
% 

 
% 

Mulher 

 
Idade 
Media 

% 
Ensino 

Fundamental 

 
Conhecia e 

Entendia 

 
Na 

Abordagem 

Confirmavam atuar 
em agrupamentos 
microempresariais 

100 55 45  68 25% conhecia 
e 75% 

entendia. 

Para 90% foi 
clara 

Não costumavam 
operar em feiras 
livres autorizadas. 

3 100 51  69 68%conhecia e 
100% entendia. 

Para 100% 
foi clara. 

Declararam que só 
trabalhavam com 
autorização.  

86 56 50  78 20% conhecia, 
metade 

entendia. 

Para 100% 
foi clara. 

Conhece a política 
pública de 
microcrédito do 
Brasil? 

 
 

 
 

    

Não conhece 75 13 46 86 100% não 
conhecia, mas 
34% entendia 

Para 94% foi 
clara 

Através do Sebrae 8 33 41 35 100% conhecia 
e entendia. 

Para 85% foi 
clara. 

Outras 
Microfinanciadoras 

13 75 48 31 100% conhecia 
e 87% entendia 

Para 75% foi  
clara. 

Entende o 
microcrédito e seu 
objetivo? 

      

Não entendia nada 24 62 43 94 6% conhecia e 
100% nada 
entendia. 

Para 88% foi  
clara. 

Entendia bem ou o 
suficiente 

76 40 45 68 100% entendia 
e 68% nada 
conhecia. 

Para 91% foi  
clara. 

Como ficou sabendo 
da Caixa? 

      

Através da Associação 35 77 45 68 18% conhecia 
e 64% entendia 

Para 95% foi 
clara. 

Agente de crédito 29 42 45 74 26% conhecia 
e 84% entendia 

Para 100% 
foi clara. 

Amigos 22 62 47 67 31% conhecia 
e 69% entendia 

Para 85% foi 
clara 

Outras fontes 14 56 40 56 1/3 conhecia e 
90% entendia 

Para 66% foi  
clara 

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de campo realizada entre abril e junho/2010 com 
             clientes da Crédito Social. 
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Apesar de uma boa idade média de 45 anos, o baixo grau de instrução foi 

marcante em mais de 65% dos prospectados pesquisados, o que pareceu até certo 

ponto compreensível para um estudo de um público do segmento informal, 

caracteristicamente explorado por pessoas desafortunadas. Chama a atenção o 

universo de 75% dos pesquisados que entendiam o microcrédito e seus objetivos, 

ainda que o suficiente, mas apenas 25% conhecia das políticas públicas brasileiras. 

Mas, o ponto extremamente positivo foi a quase unanimidade com relação a clareza 

nas explicações que caracterizou os trabalhos de prospecção da Crédito Social. 

Outras relevantes observações merecem ser destacadas, tais como: 

 

 As mulheres ganhavam disparadas para os homens no conhecimento das 

políticas públicas brasileira de microcrédito. Apenas 13% afirmavam não 

conhecer; 

 O Sebrae foi a instituição mais citada como principal fonte de consulta sobre 

as políticas públicas do microcrédito, sendo que 65% afirmavam possuir o 

ensino médio completo ou não. Este mesmo universo, obviamente, entendia 

plenamente o microcrédito; 

 Se as mulheres eram mais conhecedoras das políticas públicas brasileira de 

microcrédito, os homens eram mais entendedores do papel do microcrédito 

para a economia (60%); 

 As diversas associações parceiras da Crédito Social exerceram importante 

papel disseminador do programa de microcrédito da Caixa, confirmado por 

35% dos entrevistados, seguido do papel capilar dos agentes de créditos, 

reconhecido por 29%; 

 As mulheres apresentavam um nível de escolaridade melhor que os homens, 

com 32% contra 24%, respectivamente, possuindo o ensino médio. 

 

Ficou evidente, portanto, que no processo de prospecção de cadastros, o 

modelo adotado pela Crédito Social atingiu facilmente o público-alvo de interesse do 

PNMPO, principalmente por ficar claro que o público explorado era de baixa 

instrução, mas que conseguia assimilar o propósito da abordagem inicial, refletida na 

opinião de quase a unanimidade dos pesquisados. Alguns comentários foram 

interessantes: 
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“Foi muito fácil tirar dinheiro na Caixa. Não pede quase nada”. 
 
“A Crédito Social agiu corretamente com os feirantes e os trabalhos foram perfeitos”.  
 
“Não tinha outra opção para obter crédito porque a burocracia (dos outros) é 
grande”. 
 

Talvez por terem apresentado maior grau de instrução, as mulheres 

conheciam mais as políticas públicas de microcrédito do governo federal que os 

homens. Isto explica também, em parte, pela maior frequência delas nos programas 

de microcrédito espalhados pelo Brasil (PIE de 2005). Sobre conhecimento, o 

Sebrae foi citado por 8%, como a entidade que ajudou no aprofundamento das 

atuais políticas de microcrédito no Brasil, cuja Crédito Social desde 2007 participa no 

Sebrae-PE da rodada de atendimento quinzenal de microempresários para 

esclarecimentos do produto e como adquirir.   

Não obstante, o cenário de pouco conhecimento do público atingido pela 

Crédito Social foi alarmente, porém previsível, e provou que até 2009 ainda não se 

tinha assegurado pelo governo federal, em sua política central de microcrédito 

(PNMPO), nenhuma garantia de que o público-alvo do microcrédito estivesse 

preparado, desde a sua abordagem inicial, para adquirir microempréstimos movidos 

pela razão. Se cerca de 75% afirmou não ter conhecimento de nenhuma política de 

microcrédito no Brasil, como pode esse mesmo universo fazer decisões sobre 

questões como: 

 

 O quanto, quando e como tomar emprestado; 

 Melhores taxas de juros e prazos; 

 Os direitos e deveres; 

 As melhores garantias; 

 Melhores modalidades; 

 Melhores oportunidades e opções; 

 Melhores procedimentos. 

 

Impressionou nas entrevistas a ausência de qualquer citação de 

conhecimento do programa de microcrédito da Caixa, ou seja, os que conheciam as 

políticas públicas brasileiras de microcrédito não manifestaram ter conhecido nem 
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através dos canais institucionais do governo federal, tão pouco da Caixa. Sobre 

material promocional e informativos, sejam eles panfletos, faixas, publicidades e 

outros veículos informativos e de divulgação, a direção da Crédito Social afirmou ter 

tido pouco apoio. Só houve a ocorrência de um fornecimento pela Caixa de folhetos 

no início da parceria. A Crédito Social cobriu gastos desta natureza por diversas 

vezes, inclusive com milhares de folhetos explicativos. A página da Caixa na rede 

mundial de computadores era extremamente simples nas informações do 

microcrédito. 

  Pouco conhecimento associado à baixa instrução do público-alvo são 

condicionantes suficientemente preocupantes para fragilizar todo um processo de 

disseminação de uma ferramenta de crédito caracterizada pela presença constante 

na sensível fronteira entre a resposta da gestão pública aos anseios da grande 

massa da atividade informal e a imprescindível necessidade de preservação da 

viabilidade financeira do negócio pelas microfinanceiras. Confirma-se, assim, que a 

sustentabilidade da atividade sob a ótica deste quesito ainda não estava garantida. 

As iniciativas do Ministério do Trabalho e Emprego, com seus tímidos 

esforços de apoiar alguns núcleos de capacitação pelo país (ver capítulo 2 item 2.2 

deste trabalho), e o Sebrae, com suas jornadas de esclarecimentos em suas sedes, 

parecem que tem sido as únicas vias possíveis para corroborar na promoção do 

conhecimento do microcrédito, certamente por acharem a fase de prospecção a fase 

mais importante do processo disseminador. Mas, tomando pela ausência de citações 

sobre possíveis apoios robustos de governos locais, estes bem que poderiam atuar 

exaustivamente nas bases dos agrupamentos microempreendedores com 

informações e capacitação.  

   
5.3.4.3.2 Análise do Crédito e Aprovação  
 

Todo o processo de análise e aprovação dos microempréstimos era realizado 

pelo SIMIC, que ao receber as informações alimentadas pelos usuários 

(normalmente os agentes de crédito), concluía a aprovação do crédito. Nunca se 

teve acesso aos parâmetros utilizados para a análise dos cadastros e das 

informações objetivas e subjetivas. Por 48 horas ou até 72 horas depois o cadastro 

retornava pelo SIMIC aprovado ou não. 

Sobre os cadastros e demais dados socioeconômicos e outras informações, a 

pesquisa revelou um perfil dos aprovados pelo SIMIC, como segue: 
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 As atividades de verdureiros e confecções foram as duas mais frequentes e 

que eram exploradas por pessoas com maior grau de instrução, e que 

apresentava maior presença feminina; 

 

Quadro 13 

Perfil dos Cadastros e demais Dados Socioeconômicos  
 

  
% 

 
% 

Mulher 

 
Idade 

Media 

% 
Ensino 

Fundamental  

Receitas 
Mensais 

Médias  

% 
Atividade 

Informal  

Tempo 
No local 

em anos 

Tempo de 
Atividade 

em anos 

Atividades         

Verdureiro 22 50 44 71 1.110 93 17 21 

Confecção 19 83 45 50 1.020 93 11 14 

Miudezas 11 57 50 57 1.168 71 17 18 

Carnes 11 71 40 86 1.160 100 18 17 

Diversos 37 52 45 78 1.377 91 11 14 

Receitas mensais         

 + ou – R$ 510 29 67 42 61 510 89 10 13 

+ ou – R$ 1020  30 63 46 58 1.020 89 16 18 

   + ou – R$ 1530 16 70 41 90 1.530 90 12 15 

+ ou – R$ 2040 25 44 48 88 2.265 94 15 19 

Personalidade 
jurídica 

        

formal 10 50 46 67 1.107 0 17 19 

informal 90 61 45 74 1.280 100 13 16 

Tempo no local 
da atividade 

 
 

 
 

      

Ate 5 anos 17 27 33 73 1.392 100 4 7 

Ate 10 anos 38 50 45 79 1.096 92 8 13 

Ate 20 anos 25 56 44 57 1.290 81 16 18 

Ate 40 anos 20 75 55 92 1.443 92 30 30 

Tempo na 
atividade 

        

Ate 10 anos 43 63 38 63 1.106 93 7 7 

Ate 20 anos 27 65 45 53 1.336 88 15  17 

Ate 40 anos 30 53 53 95 1.422 89 23 29 

O que fazia 
antes? 

        

Comerciante 41 54 45 81 1.382 92 16 21 

Doméstica 16 100 40 90 1.096 100 8 9 

Estudante 8 80 27 50 1.428 80 9 11 

Modelo de 
formalização  

        

Solidário 73 67 44 76 1.275 91 14 17 

individual 14 44 48 55 1.305 78 13 13 

Não lembra 13 38 44 62 1.148 100  13 17 

Devia a outras 
financeiras? 

        

Não 60 69 43 69 1.178 94 12 15 

Até uma 30 58 48 74 1.474 84 15 18 

Duas ou mais 2 0 64 100 2.040 100 40  40 

Não lembra 8 33 43 100 1.362 100 18 18 
 

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de campo realizada entre abril e junho/2010 com 
clientes da Crédito Social. 
Ensino Fundamental: Grande maioria incompleto  
Receitas médias mensais em R$ 1,00 
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 Diferentemente do perfil geral, a presença feminina na faixa de maior renda 

foi de menos da metade da masculina; 

 Aqueles que experimentavam receitas em torno de um salário mínimo (R$ 

510,00) também apresentavam menor tempo de atividade no local de trabalho 

e na vida; 

 As maiores frequências foram de microempresários que experimentavam de 

um a dois salários mínimos de receitas mensais, representando quase 60% 

do universo pesquisado; 

 Os que exploravam atividades formais também apresentavam baixo nível de 

instrução, com quase 70% possuindo apenas o ensino fundamental. Sua 

frequência foi de apenas 10%; 

 A média geral do tempo de atividade no local explorado era de 14 anos, 

sendo o tempo de trabalho na mesma atividade de 16 anos. A frequência 

daqueles com até 10 anos atuando na mesmo atividade era maioria, com 

quase 40%, além da idade média de 43 anos e mulheres e homens dividindo 

a presença por igual; 

 

 
Gráfico 3 

Tempo de Atividade no Local Explorado por Sexo 

 

  
 Fonte: Pesquisa de campo realizada entre abril e junho/2010 com clientes da Crédito Social. 
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 O gráfico 3 mostra uma situação curiosa e que pode colaborar para explicar 

porque as mulheres apareciam à frente dos homens na demanda por 

microempréstimos. Quanto maior o tempo de atividade no local explorado 

maior a presença feminina. No mínimo, ficou provado que as mulheres são 

muito fiéis aos seus ambientes de trabalho; 

 Ficou provado também que o microempresário normalmente inicia suas 

atividades totalmente na informalidade; 

 Os mais antigos no local de atuação e na atividade foram os mais 

representativos no baixo grau de escolaridade, sendo de quase 100% 

possuindo apenas o ensino fundamental, na grande maioria incompleto. Isto 

confirma que aqueles que possuem melhor nível de escolaridade estão mais 

dispostos a mudanças (outras oportunidades de emprego ou novos 

negócios); 

 Do universo pesquisado, 41% declaravam que antes de serem 

microempreendedores informais, atuavam em atividades comerciais de 

representação de vendas, vendedores porta a porta e vendedores de loja, 

possuindo, portanto, experiência na atividade comercial; 

 Das que atuavam antes como domésticas e estudantes estas representavam 

24% do universo pesquisado, sendo quase 100% do sexo feminino, 

certamente dado também determinante para a explicação da maior frequência 

feminina na pesquisa geral; 

 No universo dos créditos formalizados na modalidade individual, a frequência 

masculina foi maior (56%), também apresentando melhor grau de instrução; 

 Quanto menor o grau de instrução foi maior a disposição em assumir risco, 

tendendo a uma menor presença feminina. Dos 60% dos pesquisados que 

responderam não possuir dívidas com outras financeiras quando adquiriram o 

crédito da Caixa, 69% possuíam o ensino fundamental, contra 32% dos que 

tinham um ou mais empréstimos com outras financeiras, sendo que aqui 

todos só possuíam o ensino fundamental. 

 

A julgar pelos resultados da pesquisa, pode-se concluir que o perfil do 

cadastro analisado e aprovado estava adequado aos objetivos do PNMPO: 
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 A renda média dos clientes da Crédito Social (R$ 14 mil/ano) estava dentro da 

renda máxima do PNMPO de R$ 120 mil/ano; 

 Universo dos aprovados de 90% de público informal, necessitando de 

orientação empresarial; 

 Importância dada aos trabalhos do agente de crédito, porque só seria possível 

os resultados alcançados com um trabalho de muita sensibilidade dos 

mesmos, associado a uma política adotada de priorizar a prospecção de 

cadastros junto a agrupamentos microempresariais reconhecidos, ora pelo 

gestor público local, ora por iniciativas legais de associações ou cooperativas. 

 

Os comentários espontâneos também contribuíram para a percepção do 

sentimento do microempreendedor em relação ao processo de análise e aprovação: 

 Em relação a agilidade;  

“Ninguém empresta dinheiro dessa forma. Juros baixos e pouca burocracia, 

só a Caixa!” 

 Baixo entendimento de endividamento; 

“Gostou, pois sempre saía valores maiores que os outros microcréditos”. 

“Gostou porque divide em 12 vezes”. 

 Opinativo; 

“Deveria ver o histórico do cliente antes de dar o crédito”. 

 Crítico e Consciente; 

“Nunca sai o valor solicitado pelo cliente. Os juros são muito altos e demora 

muito para ser aprovado”. 

“É o único que divide em 12 vezes, mas tem o juros altos”. 

Independentemente de possíveis parâmetros considerados ou não pelo 

SIMIC para a análise de questões como o nível de escolaridade dos tomadores, o 

tempo de atividade no local onde exploravam seus negócios e a condição de que 

não possuíam empréstimos com outras financeiras, a Crédito Social provou que se 

preocupava com estes determinantes em suas análises preliminares, já antes 

mesmo de submeter os cadastros para análise do SIMIC. A maioria de seus clientes 

na pesquisa era do sexo feminino, possuía escolaridade, ainda que baixa, de cerca 

de 30% com ensino médio ou superior (completos ou incompletos), apresentava um 
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tempo de atividade no local explorado de 10 anos em média e 60% não possuía 

endividamento com outras entidades quando tomaram os recursos. 

Na análise do tempo de atividade no local explorado procurava-se assegurar 

a fidelidade do proponente tomador de microempréstimos no seu ambiente de 

trabalho. Proponentes com pouco tempo no local explorado eram descartados. Já a 

análise do grau de instrução era importante para que a orientação dos agentes fosse 

adequada, conforme a capacidade de conhecimento e entendimento. E, por fim, e 

mais importante, o pré-análise da condição de endividamento do proponente, que o 

SIMIC, em seus manuais de instrução e orientações não dava sinais de que 

realizava esta análise (que se costuma chamar de análise de confronto com outros 

bancos de dados). Na compreensão firme dos dirigentes da Crédito Social, a 

preservação do retorno dos recursos desprendidos para todo programa de 

microcrédito passa pela obrigatoriedade da análise destes três decisivos parâmetros 

de corte.  

A confirmação pela avaliação de que quanto mais baixo o nível escolar maior 

a disposição em assumir risco, continua a sinalizar da necessidade do PNMPO em 

concentrar seus esforços na capacitação, pois a simples apuração de informações 

subjetivas, assimétricas, não assegura resultados analíticos que possam construir 

um ambiente de perfeita aplicabilidade do produto. A pesquisa continuou a sustentar 

a vulnerabilidade do microcrédito em relação a disposição de seu público-alvo em 

endividar-se, muito mais por desconhecimento. Martins tem uma análise muito 

apropriada para o problema: 

 

A omissão das escolas, ainda na formação básica, em relação a 
noções de comércio, de economia, de impostos e de finanças, tem 
uma conseqüência perversa: a maioria das pessoas, quando adulta, 
continua ignorando esses assuntos e segue sem instrução financeira 
e sem habilidade para manejar dinheiro (2004, p.56). 

 

 A baixa renda identificada no universo pesquisado (média geral de cerca de 

dois salários mínimos mensais), associada a constatação de que mesmo os que 

atuavam na formalidade tinham baixa instrução e que, por fim, o maior tempo na 

atividade não assegurava melhor nível de escolaridade, ratificaram a necessidade 

inexorável em ampliar a visão do microempreendedor para o conhecimento técnico 

de seu negócio e do ambiente mercadológico em que atua. 
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5.3.4.3.3 Formalização 

 
A Intensificação do modelo de microcrédito adotado pelo Sr. Muhammad 

Yunus, lá atrás em 1976, propagou a ideia do aval solidário, passando a ser o 

processo mais plausível de aceitação pelas microfinanceiras pelo mundo para 

ampliarem seus interesses pelo produto desde os anos 1980. 

Assim, o modelo da Caixa não fugiu à regra adotada pela maioria dos que 

ofertavam crédito no Brasil desde 2005. Isto é, modelos de contrato com exigência 

de várias assinaturas de microempresários convivendo em atividades similares ou 

não, mas nos mesmos agrupamentos microempreendedores (aval solidário). Um 

microempresário era aval de outro, que era aval de outro, até fechar um grupo 

mínimo de três microempresários. Todavia, a mesma Caixa permitia 

microempréstimos apenas com o aval individual, desde que se comprovasse renda 

(contra-cheque ou outros). 

Combinando com a política de prospecção da Crédito Social e do próprio 

modelo do PNMPO, a disseminação dos microempréstimos junto a agrupamentos 

microempresariais se encaixavam perfeitamente com o modelo de contrato com aval 

solidário da Caixa, não sendo este, portanto, o maior desafio experimentado. 

Problema mesmo foi ajustar a questão do tempo e do espaço ao processo 

informatizado adotado, segundo depoimentos dos colaboradores. Quando o SIMIC 

aprovava o crédito, voltava-se à necessidade de contar com os trabalhos do agente 

de crédito, portador de estreita condição de proximidade com o público-alvo e, talvez 

por este motivo, sobrecarregado de elevada responsabilidade em proceder a 

formalização contratual. Agora eram procedimentos legais sendo conduzidos por 

uma ferramenta humana suscetível a erros e fraquezas. 
Voltando-se ao modelo de fluxo operacional adotado pela Crédito Social (ver 

figura 3 deste trabalho), percebia-se, então, uma preocupação em oferecer maior 

segurança ao processo de formalização, que consistia em: 

 

1º Conforme o MINCS (subitem 3.2.2.6.1 e 2 p.06), era obrigatório que os 

agentes de crédito e/ou seus técnicos operacionais de apoio, solicitassem dos 

postulantes ao microcrédito a comprovação dos números de suas contas, tão 

logo  observada em tela a aprovação dos créditos pelo SIMIC;  
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2º O MINCS (item 3.2.3 p.6)  também orientava aos agentes de crédito e seus 

responsáveis diretos a agendar com os postulantes aos microcréditos solidários 

para proceder as assinaturas na presença indispensável dos postulantes, seja no 

escritório sede da entidade ou nos seus locais de atuação;    

 

3º Por fim, que os contratos assinados fossem arquivados num prazo máximo de 

72 horas (MINCS subitem 3.2.3.3).  

 

Estes procedimentos normativos demonstravam uma atenção particular da 

Crédito Social com a necessidade de se garantir que as contas informadas pelos 

postulantes ao microcrédito correspondessem aos mesmos postulantes ao crédito, 

bem como que as assinaturas efetivamente fossem dos mesmos postulantes e, por 

fim, que os contratos assinados voltassem a sede da Crédito Social o mais rápido 

possível, pois quando o procedimento de impressão do contrato era acionado, o 

SIMIC também acionava o processo de crédito na conta do cliente. 

Era evidente o zelo pelo processo de formalização da Crédito Social, pois se 

tinha pleno entendimento de seus dirigentes que a preservação da sustentabilidade 

do microcrédito passava necessariamente por um especial cuidado com o processo 

de contratação dos microempréstimos. O público-alvo exigia atenção dobrada neste 

ponto, por ser de baixa instrução e elevada disposição ao risco. O desprendimento 

pelas formalidades são características explícitas desse público, conforme será 

comprovada na apresentação de indicadores dos resultados da pesquisa a seguir.   
No plano das atuais políticas públicas do microcrédito no Brasil, a 

preocupação está nos resultados que o microcrédito pode alcançar, quando o 

agente de crédito aparece como peça central na pesada responsabilidade de 

viabilizar a prospecção e acompanhamento do microempresário até o seu pleno 

atendimento. Não sensibiliza a padronização de sistemas e processos, tão 

importantes para a promoção de perfeito ambiente de accountability como um todo. 

Cada microfinanceira utiliza suas próprias rotinas, processos e sistemas, que muitas 

vezes não estão adaptados às peculiaridades do microempreendedor, 

principalmente informal. 

Todavia, sobre alguns critérios de eficiência, a pesquisa realizada para 

subsidiar este estudo revelou informações esclarecedoras, como segue: 
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 Surpreende o elevado endividamento dos individuais com outras financeiras, 

apesar de serem ligeiramente mais pontuais que os grupos solidários, 

provando que o aval solidário não garante tanta pontualidade quanto se 

esperava; 

 Também surpreende o percentual dos que não lembravam como fizeram o 

crédito (13%), provando o baixo conhecimento e desprendimento, conforme 

colocado na análise anterior, e reforçado pela sua pontualidade também 

baixa; 

Quadro 14 
Perfil de Eficiência na Formalização   

 
  

% 
 

% 
Mulher 

 
Idade 
Media 

% 
Média * 

Pontualidade 

% 
Devia outra(s) 
Financeira(s) 

Garantia      
Aval individual 14 44 48 77 56 
Aval solidário 73 67 44 74 30 
Não lembrou 13 38 44 62 25 

Sobre os benefícios do 
crédito 

     

Antes do crédito      
Pouco estoque 44 61 46 75 36 

Nenhum estoque 13 50 42 75 25 
Não soube responder 35 59 43 64 22 

Ampliar loja 3 50 58 100 50 
Depois do crédito      

Mais estoque 35 64 50 77 41 
Não soube responder 35 64 45 73 23 
Aumentou as vendas 11 43 37 57 57 

Do mesmo jeito 6 50 34 25 0 
Fazia algum controle para 
pagar o empréstimo, ainda 
que rudimentar? 

     

Sim 30 53 48 100 42 
Não 32 50 43 10 20 

Separava/dia 35 32 45 100 41 
Pontualidade      

Sim 71 54 46 100 36 
Não 29 50 42 0 17 

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de campo 
* Pontualidade: Em quantidade de devedores, contemplando atrasos de um 1 a 1.080 

            dias e valores diversos.  
 
 

 Comprovou-se que a maioria (57%) dos tomadores, quando foram abordados 

sobre a possibilidade do microcrédito, necessitavam de capital para estimular 

estoques e vendas. Após a obtenção dos recursos, praticamente a metade 

continuou declarando ter tomado os recursos para suprir necessidade de 

capital de giro. Confirmou-se que o destino do microcrédito, disseminado pela 



150 

 

  

 

Crédito Social, esteve adequado tanto para os objetivos do microcrédito em 

si, quanto do PNMPO; 

 Sobre os benefícios do crédito, o universo dos que não souberam responder 

foi de mais de 1/3, tanto como estavam antes como ficaram depois que 

tomaram o microempréstimo. Evidencia-se aqui o problema da baixa 

instrução e de controles, e pouco conhecimento do microcrédito na 

contratação; 

 Os que responderam continuar do mesmo jeito depois do microempréstimo 

estavam 75% inadimplentes. Ainda que representando um grupo pequeno de 

tomadores (6%), pode-se confirmar novamente a baixa instrução para lidar 

com gestão de negócios; 

 Dos que se utilizaram de controles gerenciais instruídos pela Crédito Social 

ou não, 100% estavam em dia, o mesmo acontecendo com os que afirmaram 

todos os dias separar uma parte das receitas para completar a parcela 

mensal. E mais, cerca de 40% possuía outro ou outros empréstimos, com 

outras financeiras. Aqui fica plenamente confirmado o quanto é importante a 

capacitação de microempresários no processo de promoção do microcrédito. 

 

Na análise do processo de formalização, à luz da pesquisa junto aos 

microempresários assistidos pelo Crédito Social, foi confirmado o destino correto do 

microcrédito para a produção, o desprendimento arraigado dos 

microempreendedores para compromissos financeiros e os trabalhos bem 

executados dos agentes de crédito na orientação empresarial durante a prospecção 

dos microempréstimos. Não foi confirmada a suposição de que parcelas menores 

poderiam configurar melhor adimplência, pois quase 40% dos que estavam pontuais 

possuíam compromissos com outras financeiras. O argumento de que 

microempreendedores com receitas médias mensais de R$ 1.280,00 não poderiam 

assumir um compromisso de R$ 2.000,00 de empréstimos por 12 meses não se 

atesta. Níveis de comprometimento de parcelas em relação a renda de até 20% são 

perfeitamente aceitáveis, cuja atual política de empréstimos consignados do governo 

federal, por exemplo, ratifica esta posição até com um percentual maior de 30%. 

Especialmente quando se estava considerando que o conjunto dos 

microempresários analisados possuía em média mais de 10 anos de experiência no 

mesmo local explorado por suas atividades, não eram “paraquedistas” de passagem 
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e possuíam autorização do gestor público local ou o reconhecimento dos 

agrupamentos microcroempreendedores do qual faziam parte.  

Os comentários espontâneos dos entrevistados, também confirmaram o bom 

nível de satisfação do clientes da Crédito Social: 

 
“Gostou, pois os juros é baixo e tem facilidade”; 
 
“Bom, pois divide em mais parcelas e depois é possível tirar individualmente”;  
 
“Foi muito bom, pois ajudou no crescimento”; 
 
“Muito bom, até hoje o comércio bastante conhecido após a reforma”. 
 
“Foi ótimo e já renovou individualmente. Tem interesse em fazer novamente”; 
 
“Ajuda muito e os juros são bem pequenos”; 
 
“Gostou porque divide em 12 vezes”; 
 
“Gostou, pois o juros é baixo em relação aos outros”; 
 
“O crédito fez com que muita gente crescesse”; 
 
“Foi ótimo, pois ajudou no crescimento da minha lojinha”. 

 
Se sob a perspectiva da atual política pública brasileira de microcrédito, as 

ações da Crédito Social atingiram as expectativas neste quesito. Ficou a desejar, no 

entanto, mais uma vez, a perspectiva de uma possível fragilidade em relação a 

constante discussão da sustentabilidade do segmento, a partir da falta de 

padronização dos sistemas, procedimentos e rotinas adotadas pelas entidades 

microfinanciadoras reconhecidas pelo PNMPO, em suas atividades de formalização 

dos negócios prospectados. A defesa de uma padronização tem sua razão de ser 

desde a possibilidade de uma avaliação de todo um conjunto sob critérios únicos, 

escancarando falhas operacionais pontuais, até a facilitação em encontrar 

correções, na medida em que se percebe indubitavelmente uma ferramenta 

carregada de condicionantes subjetivas prontas para fragilizar o processo.  

 
5.3.4.3.4 Monitoramento  

 
5.3.4.3.4.1 Aspectos Legais 
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O instrumento utilizado pela Crédito Social para respaldar o amparo legal de 

suas atividades de formalização consistia unicamente do contrato de microcrédito 

gerado pelo SIMIC, após a visualização em tela (do computador) da aprovação do 

crédito, lançamento da conta, conforme comprovação enviada pelo cliente, e a 

impressão em três vias. 

Seguia-se uma rotina de apanha de assinaturas muito comum a qualquer 

rotina de contratação de empréstimos bancários. Mas, sendo na modalidade de aval 

solidário, os contratos se caracterizavam pela necessidade do grupo solidário 

postulante assinar em todos os contratos, além de seu próprio contrato. Quando o 

grupo solidário contratante se dirigia ao escritório central para assinar seus 

contratos, entendiam os dirigentes da Crédito Social, que estava se garantindo uma 

perfeita formalização. Mas, quando os contratos chegavam já assinados, trazidos 

pelos agentes de crédito, alí ficava caracterizada a total dependência de uma 

entidade microfinanciadora em se confiar na perfeita condução do processo. Em se 

tratando de um público assistido de elevada simplicidade, desprendimento pelas 

formalidades e exposição a todo tipo de sorte, percebia-se uma vulnerabilidade difícil 

de ser monitorada. 

A baixa instrução associada a uma enorme expectativa de se alcançar um 

feito até então inimaginável pela maioria de um público muito acostumado com a 

exclusão, principalmente de serviços financeiros, proporcionam um ambiente fértil de 

situações equivocadas, muito mais pelo desconhecimento dos riscos legais e a 

pouca percepção dos direitos e deveres. A padronização dos sistemas, rotinas e 

procedimentos certamente fortaleceria esta sensibilização manifestada pela Crédito 

Social, colocando os serviços cartoriais, por exemplo, espalhados pelo Brasil afora, 

como parceiros estratégicos para superar esta preocupação. 

Assegurar confiabilidade ao procedimento de contratação deve ser o papel do 

ator principal, como o detentor de funding, ou as instituições financeiras que 

disponibilizam tecnologia e recursos sob a forma de empréstimos, ou ainda através 

de mandatos como a Caixa, tudo previsto no PNMPO. Na condição de OSCIPs, 

como a Crédito Social, até pelas limitações de capital e estrutura operacional, fica 

difícil imaginar essas entidades, muitas vezes sem fins lucrativos, possuirem 

capacidade de se estruturarem à altura das necessidades mais complexas, como de 

sistemas, procedimentos e formalizações mais seguras. Se assim fosse possível, 
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certamente não precisaria de suporte (técnico e financeiro) para realizar suas 

atividades. É uma questão óbvia. 

A Crédito Social bem que tentou uma melhor estruturação e apoio 

institucional para oferecer melhor condição qualitativa aos trabalhos, mas a sua 

baixa estrutura de capitais impediu o apoio do BNDES em 2007. Seus gestores 

concluíram, por fim, que as condições impostas só poderiam ser atendidas por 

entidades de porte e de capacidade em oferecer garantias robustas. Estava 

caracterizado o aspecto seletivo de apoio das instituições financeiras aptas a 

atender aos habilitados do PNMPO. Quando uma instituição como a Caixa, enfim, 

decidiu apoiar o projeto Crédito Social, talvez estivesse imbuída muito mais de forte 

propósito político, diante da pouca promoção do microcrédito no Nordeste naquele 

momento (2006), pela mais importante instituição financeira comercial do governo 

federal identificada com um público mais popular.  

 

5.3.4.3.4.2 Cobrança  

 

Já as ações de cobrança também constam do elenco de atividades 

compromissadas pela Crédito Social no contrato do mandatário firmado em 07 de 

agosto de 2006. Todavia, as limitações quanto a autonomia na utilização de 

instrumentos legais no exercício da prática regular de recuperação de créditos 

impediram uma melhor ação. A Crédito Social limitava-se a realizar visitas periódicas 

conforme seu regulamento interno (MINCS), cujos agentes de crédito que 

possuíssem em suas carteiras clientes com mais de trinta dias de atraso ficavam 

impedidos de prospectar novos cadastros, passando a concentrar seus esforços na 

regularização de créditos atrasados. Sobre esta questão ocorreu um dado curioso, 

pois foi unanimidade entre os dirigentes e colaboradores da Crédito Social sobre a 

ausência de uma política apropriada de renegociação de microcréditos pela Caixa. 

Se a direção da Crédito Social e seus prepostos sensibilizaram isso durante a 

apuração de observações para este estudo, os clientes, nas entrevistas, ratificaram: 

 

“Falta de atenção com o cliente, pois até hoje quer renovar e não consegue. Deveria 

ser sempre individual”. 

 
“Crédito foi pouco. Tenta negociar, mas a Caixa não oferece apoio. Juros menores”. 



154 

 

  

 

 
“Quando atrasa é uma dificuldade para conseguir o novo boleto”.  
 

“Os juros são pequenos. Quando atrasa é uma burocracia grande para pagar”.  
 

     A julgar pelas respostas adiante sobre os motivos que levaram ao atraso pode 

se ter uma ideia da complexidade em se trabalhar com o público de microcrédito. 

  

 44% dos inadimplentes afirmaram que as vendas só faziam cair. 

 

A conclusão mais plausível para estes casos é do permanente aumento da 

concorrência, provocada pela incursão de novos entrantes nos agrupamentos 

microempreendedores. Os gestores públicos locais, por outro lado, nada fazem para 

minimizar situações como esta, pois entendem que seus papéis são de promover 

oportunidades e não dificultar. 

 

 11% dos inadimplentes alegaram problemas de saúde para deixarem 

de pagar. 

 

Aqui é a questão do acúmulo de parcelas atrasadas. Certamente, o 

entrevistado deixou de trabalhar por alguns meses ou mesmo um mês, e quando 

voltou já não reunia condições de colocar em dia suas parcelas atrasadas. Nestes 

casos, a Caixa precisava flexibilizar possibilidades reais de renegociação. 

 

 6% dos inadimplentes deixaram de pagar porque na condição de aval 

solidário, estando num grupo inadimplente, todos eram incluídos nos 

bancos de dados de consultas restritivas existentes no Brasil. 

 

Às vezes é uma resposta para encobrir responsabilidades, ou mesmo pode 

ser verdade. Um trabalho de aproximação e de política adequada no entendimento 

de clientes como estes pode resultar em soluções rápidas. 

 

 40% dos inadimplentes responderam que não sabem por que 

atrasaram, ou não quiseram informar os motivos, ou ainda que tiveram 

dificuldades, mas não detalharam quais e; 
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 13% dos pesquisados inadimplentes não atuavam mais no local. 

 

Estes são os inadimplentes que, em tese, representam os de maior 

dificuldade de recuperação e entendimento, devido a sua pouca disposição em 

resolver e esclarecer suas razões.  Talvez aqui represente o verdadeiro conjunto de 

inadimplentes cujos trabalhos de recuperação são desafiadores. 

Em relação a este recorte, o entendimento sobre o PNMPO é de que o papel 

do agente de crédito também se estende ao processo de acompanhamento das 

carteiras conquistadas, através dos trabalhos de manutenção da orientação 

empresarial. Portanto, a garantia da sustentabilidade de uma carteira de crédito 

também passa pela boa condução das ações do prospector de 

microempreendimentos. Como já citado antes, é a peça central, estratégica, desde a 

captação, manutenção e da ação pró-ativa na observação da regularidade de uma 

carteira. 

 

5.3.4.4  Eventos Externos 

 

Sendo o microempreendedor um indivíduo frequentemente exposto aos riscos 

naturais de suas atividades, exploradas em ambientes muitas vezes desamparados 

de infraestrutura ideal, normalmente enfrenta problemas que afetam seu equilíbrio 

financeiro. Problemas climáticos e da dinâmica política do gestor público local são 

exemplos de interferência direta no dia a dia do microempresário. 

Sobre as questões climáticas, estas são geralmente imprevisíveis. Mas, a 

dinâmica política pode e deve ser sensibilizada pelos agentes de crédito durante 

suas ações de monitoramento de suas carteiras de crédito, a fim de contemporizar 

junto a direção da entidade microfinanciadora, políticas especificas de condução de 

clientes experimentando tais situações. Novamente, coloca-se o papel do agente de 

crédito em patamar de importância estratégica na garantia da sustentabilidade do 

microcrédito. 

A pesquisa identificou uma prática comum da Crédito Social em realizar 

constantes reuniões com as lideranças e formadores de opinião dos agrupamentos 

microempreendedores explorados, certamente com o intuito de conhecer as 

dificuldades e sugestões para uma melhor possibilidade de acerto dos trabalhos 
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desenvolvidos. Foram discussões sobre a inadimplência, eventos externos e 

contribuições pontuais. 

Em julho de 2008 foi promovido um encontro ainda mais grandioso 

denominado de 1º Fórum de Debates sobre o Microcrédito Crédito Social – Caixa 

Econômica Federal, envolvendo um gestor público local e regional, representantes 

da Caixa local, presidentes de associações de feirantes, artesãos e de outras 

atividades microempresariais, e ainda gerentes de mercados públicos. Como 

resultado daquele fórum foi apresentada uma pauta de prioridades que confirmaram 

a importância dos trabalhos de aproximação desenvolvidos pela Crédito Social. 

 

 Estudar o ambiente explorado, buscando avaliar a capacidade ideal por 

cliente, bem como o prazo, analisando com responsabilidade a 

sazonalidade por segmentação de grupos solidários; 

 Avaliar melhor caso a caso, procurando entender a atividade e os 

problemas pontuais do cliente junto aos seus vizinhos na comunidade, 

arranjos etc; 

 Explorar mais a sensibilidade do operador (agente de crédito), 

treinando-os para tal; 

 Procurar capacitar os assistidos (microempreendedores), o que “é 

fundamental para o sucesso do microcrédito”, declarou a Srta Peggy 

Corte Real (Governo de Pernambuco); 

 Estudar a possibilidade de se premiar clientes adimplentes; 

 Conhecer melhor o cliente, acompanhando-os em intervalos curtos (de 

dois em dois meses, por exemplo) e avaliar semestralmente o perfil 

socioeconômico dos arranjos produtivos explorados; 

 Possibilitar a participação nos comitês de crédito, dos gestores dos 

arranjos, que devem opinar sobre cada crédito. 

 

Uma política de permanente aproximação com o pequeno empresário 

assistido é decisiva para o sucesso dos programas de microcrédito implementados, 

haja vista sua peculiar característica de informações imperfeitas já bem abordada no 

capitulo três deste trabalho. A Crédito Social, por fim, esteve atenta a lógica da 

promoção de encontros que garantisse a maior aderência possível dos atores direta 
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ou indiretamente envolvidos com as suas ações disseminadoras do microcrédito, 

onde certamente emergiram muitas ideias e propostas fortalecedoras do processo. 

Conhecer a fundo o público-alvo, portanto, apesar de desafiante, é o mínimo que se 

pode proceder para compreender e operacionalizar o complexo mercado do 

microcrédito.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Confirmou-se que quando uma entidade de microcrédito nasce de uma 

manifestação com forte compromisso com o social, o modelo legal concepcional é 

proporcional a persistência e crença numa promoção do desenvolvimento pela via 

da cooperação conjunta da sociedade, governos e instituições financeiras. Assim, 

normalmente incorpora a personalidade jurídica de organização não governamental, 

o que foi o caso da Crédito Social quando foi criada. Sob este modelo legal o 

PNMPO foi sensível a manifestações como da Crédito Social, exigindo apenas que 

fosse reconhecida pelo Ministério da Justiça como OSCIP, devido à necessidade de 

oferecer maior credibilidade (chancela do governo) para o conjunto dos atores 

envolvidos, inclusive em relação às exigentes entidades internacionais de apoio 

técnico e financeiro. 

Todavia, confirmou-se também que não bastava apenas criar um programa 

específico e ser reconhecida como OSCIP para que brotassem apoios por todos os 

lados para as ONGs. A ausência de sensibilidade quanto a percepção mais 

apropriada de valor das ONGs, isto é, quanto ao valor institucional intrinsecamente 

relacionado a qualidade dos projetos, expertise das lideranças e carências regionais 

ou locais percebidas, determinou entrave real a disponibilidade mais possível por 

recursos para subsidiar os projetos. A Crédito Social buscou por mais de três anos, 

desde a sua constituição, um parceiro operacional e financeiro sem sucesso, apesar 

de muitas investidas, conforme comprovadas neste estudo. Quando foi apoiada 

(pela Caixa), foi assistida apenas com funding, ou seja, apenas recebeu recursos 

para emprestar, e ainda na condição de mandatária. 

      Sem apoio técnico e operacional, coube aos gestores da Crédito Social 

investir, com dificuldades e recursos próprios, em suas estruturas físicas e 

operacionais para viabilizar seu projeto de disseminação do microcrédito, num dos 

estados do Nordeste de representativa economia informal. Submeteu-se, por força 

até legal (contrato de mandatário), da utilização de sistema que não o próprio, 

limitando-se a atuar apenas como um formalizador de créditos na relação com o 

parceiro. Entende-se aqui que o PNMPO exerce um papel efetivo de apoio 

institucional no fomento de parcerias, mas não se envolve com o formato das 

parcerias, tão pouco no acompanhamento e evolução das mesmas, deixando as 

microfinanceiras tão livres com seus parceiros que sequer desejam saber se 
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necessitam de apoio técnico e/ou operacional. No caso da Crédito Social, a 

preocupação em atender o modelo de microcrédito previsto no PNMPO foi dela, 

desde a prospecção de clientes até o monitoramento e cobrança. Ficou claro que ao 

parceiro só importou disponibilizar os recursos com a permanente preocupação de 

seu retorno financeiro. Não ficou evidente a preocupação com o impacto 

socioeconômico que os microempréstimos geraram, ainda que com uma perspectiva 

de possibilidade de inadimplência.  

Não obstante, o estudo comprova que a Crédito Social, apesar das 

dificuldades de poucos recursos para avançar em suas necessidades operacionais e 

tecnológicas, atingiu o público-alvo e destinou os recursos (para a produção) 

conforme previsto no PNMPO, com sua política de forte aproximação com os 

agrupamentos de natural presença de microempreendedores. Para isto, apostou 

num modelo de gestão de pessoas que promoveu constante aperfeiçoamento dos 

profissionais considerados estratégicos, como os agentes de crédito. Mais uma vez 

atendeu as prerrogativas do PNMPO, que sempre deu grande importância ao 

profissional prospector de microempréstimos. Por outro lado, o mesmo PNMPO, lá 

atrás na sua implantação, esqueceu de considerar que o profissional agente de 

crédito era e ainda é um profissional escasso e cuja sua capacitação era difícil, 

quase impossível, diante de um mercado de cursos e treinamentos indiferente a 

àquela demanda. Se o papel do agente de crédito sempre foi importante desde a 

concepção do PNMPO, porque, concomitantemente, não foi estimulado o 

treinamento e capacitação daquele profissional de forma ampla e permanente, talvez 

via instituições de âmbito nacional a serviço do governo, como o sistema “S” ? 

Os modelos de estrutura administrativa e fluxo operacional adotados 

superaram, em parte, a deficiência de sistemas próprios e as limitações em 

operacionalizar sistemas de terceiros (do parceiro), cujas bases de estruturação 

normalmente são desconhecidas, facilitando falhas operacionais voluntárias ou não. 

Esta constatação estimula a percepção de que o PNMPO poderia ter estabelecido 

modelos de sistemas operacionais unificados que poderiam melhorar a confiança no 

programa, principalmente em relação aos doadores de funding, normalmente cheios 

de dúvidas em relação ao retorno dos empréstimos, diante das fragilidades e 

desconhecimentos de sistemas eficazes (pouco aptos a assimetria de informações) 

de microempréstimos. 
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No conjunto das análises das entrevistas com microempreendedores 

assistidos, confirmou-se um perfil de cliente da Crédito Social na maioria feminino 

(55%), com idade média de 45 anos, possuindo o ensino fundamental incompleto 

(70%) e experimentando receita média de R$ 1.300,00/mês na exploração de 

atividades comerciais (+65%) e informais (90%). Cuidados especiais foram tomados 

pela Crédito Social durante a prospecção, como ficar atento a comprovação da 

autorização da prática das atividades microempreendedoras no local explorado, ao 

tempo médio de trabalho no agrupamento explorado (14 anos em média) e ainda da 

observância quanto a outros endividamentos com outras microfinanceiras como 

seletivo para contratação.  

Apesar do perfil experimentado e das exigências pré-condicionais para 

contratação, constatou-se, por fim, que a lógica de que parcelas menores aumentam 

a perspectiva de recebimento não se confirmou, pois grande parte dos clientes 

também endividados com outras microfinanceiras (40%), quando tomaram recursos 

pela Crédito Social, foram plenamente pontuais. Também não se confirmou que o 

maior tempo de atividade, mesmo atuando na formalidade, melhora a perspectiva de 

um maior grau de instrução e pior, quanto menor o nível de escolaridade maior a 

disposição em assumir riscos, diminuindo a participação feminina. Já um nível de 

comprometimento de 20% da receita média mensal comprovou-se ser perfeitamente 

aceitável, bem como o destino de 2/3 dos microcréditos para a produção (capital de 

giro) coincidiram com os objetivos do PNMPO. Mas as avaliações mais 

contundentes que merecem toda a atenção são as de que 100% dos que se 

utilizaram de controles, ainda que rudimentares, estavam adimplentes e que 75% 

entendiam o microcrédito, ainda que o suficiente, mas não conheciam nenhuma 

política pública de microcrédito. 

Portanto, a questão da sustentabilidade para modelos de entidades como a 

Crédito Social passa pela cobertura de um programa mais amplo, que envolva 

acompanhamento das parcerias, a fim de se observar o compromisso mútuo pelo 

microcrédito, com o apoio intenso às necessidades tecnológicas e operacionais, 

preferencialmente padronizadas, e intenso programa de capacitação e treinamento 

do profissional agente de crédito e dos microempreendedores simultaneamente, 

mesmo os atuantes na formalidade. O baixo nível de escolaridade aliado ao 

incipiente compromisso com a promoção do conhecimento pelo PNMPO sustentam 

a indiferença às políticas públicas de microcrédito pelos microempreendedores, 
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acarretando um elevado endividamento desprendido, de pouca responsabilidade 

com a pontualidade, indiferentes à prática de juros regulados ou não.  

Por fim, como resultado dos trabalhos aqui apresentados, a Crédito Social já 

implementou em 2009 um novo ordenamento institucional e operacional, no que diz 

respeito às suas atividades prioritárias, agora voltadas para ações educativas, antes 

mesmo de qualquer processo assumido de disseminação do microcrédito. Acredita, 

com isto, está se antecipando a uma tendência que as entidades microfinanciadoras 

certamente deverão assimilar, na incansável busca do aperfeiçoamento da 

ferramenta chave (agente de crédito) e do público-alvo (microempreendedores) no 

processo de implementação do microcrédito. 
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ANEXO A 
MINCS – Manual Interno de Normas da Crédito Social 
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MINCS – Manual Interno da Crédito Social 

1. DIRETORIA 

2. COORDENADOR DE NEGOCIOS   

2.1. SE REPORTA AO DIRETOR PRESIDENTE 

OU DIRETOR VICE-PRESIDENTE. 

3. AGENTE VOLUNTÁRIO DE MICROCREDITO 

3.1. SE REPORTA AO COLABORADOR DE 
NEGÓCIOS E, NA AUSENCIA DO MESMO, DIRETAMENTE AO DIRETOR PRESIDENTE OU VICE-PRESIDENTE. 

3.2. DELIBERACOES PARA AS OPERACOES DE MICROCRÉDITO: 

3.2.1. EXIGÊNCIAS PRELIMINARES PARA APRECIACAO DE 

CADASTROS PELO COMITE DE CRÉDITO .  

 

1. Atentar para a exigência de o cliente não possuir restrições de qualquer natureza, 

pesquisando o SIMIC primeiramente e, não encontrando restrições, pesquisando o 

SPC;  

 

2. Atentar para a exigência do cliente não apresentar passagens junto a financeiras 

durante a pesquisa no SPC, anexando ao cadastro a impressão da pesquisa junto ao 

SPC; 

 

3. Ter o avalista de créditos individuais pesquisados junto ao seu emprego, relatando o 

resultado da pesquisa na ficha de entrevista; 

 

4. Deixar para o comitê de credito a decisão sobre clientes que apresentem um 

comprovante de renda que não um contra-cheque (para créditos individuais) e/ou um 

comprovante de residência diferente do  exigido no item 3.2.2.2 deste MIN e/ou que 

não apresentem carta de referencia junto ao agrupamento produtivo envolvido;  

 

5. Sempre obter junto ao cliente telefones fixos, alem do celular, nem que sejam de 

pessoas ligadas ao interessado e avalista, verificando a veracidade dos fones antes de 

enviar para o comitê, o que precisa ser relatado na ficha de entrevista do cliente. 

Portanto, não  informar e/ou obter telefones de associações e outros não enquadrados 

nas condições acima.  

 

6. Sempre enviar para o comitê de credito  fichas padrão da Caixa Econômica Federal – 

CEF completamente preenchidas, acompanhadas individualmente dos documentos em 

anexo do interessado e avalista, conforme exige o item 3.2.2.2 deste MIN, isto é, a 

organização do cadastro de cada interessado e avalista deve ser a definitiva, não 

cabendo pendências ou fora de ordem; 

 

7. Não prospectar operações com advogados, policiais, presidentes de associações e 

gestores de agrupamentos comerciais e industriais, inclusive  quando apareçam como 

avalistas, bem como operações com cônjuges; 

 

8. Operações com Pescadores,  Motoboys e Taxistas só serão analisadas pelo comitê de 

crédito em operações solidárias( em grupo) de no mínimo 5 ( cinco) interessados. 

 

9. Para operações com avalistas solidários, sempre formar grupos de no mínimo 3 

interessados com idade media de 35 anos; 
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10. Não prospectar operações em que ocorrer uma combinação da cidade de nascimento 

do interessado ser distante 100 km ou mais da cidade onde possui atividade com uma 

idade igual ou inferior a 24 anos;  

 

11. O comitê somente autorizará implantações no Simic de cadastros com a documentação 

cadastral completa do interessado e avalista, conforme reza o item 3.2.2.2 deste MIN; 

 

12. Considerar como formação mínima para realização de um comitê de crédito, a 

presença de um diretor da Crédito Social, o agente voluntário do microcrédito 

analisado e outro agente voluntário não envolvido no microcrédito analisado; 

 

13. Sempre visitar o cliente para obter os dados necessários para concluir a análise de 

viabilidade, relatando simplificadamente na ficha de entrevista o resultado da visita, 

bem como obter obrigatoriamente uma carta de referencia junto ao gestor do 

agrupamento produtivo envolvido; 

 

14. Ambulantes, feirantes e micro-empreendedores sem ponto de negócio nos 

agrupamentos produtivos parceiros da Crédito Social, só podem pleitear até R$ 

1.000,00 ( Hum mil reais).   

 

   

3.2.2. CADASTRAMENTO 

 

3.2.2.1. PESQUISA DE RESTRIÇÕES 

 

3.2.2.1.1. Pesquisar restrições do interessado e avalista(s) sempre e  

primeiramente no Simic e, não existindo restrições, no SPC. 

 

3.2.2.1.2. É obrigatório observar se o interessado possui 

passagem(ens)no SPC em financeiras, pois neste caso é 

obrigatório consulta-las antes de encaminha-la ao Comitê de 

Crédito, que obrigatoriamente decidirá  sobre a aprovação ou 

não do credito em estudo. 

 

3.2.2.1.3. Cadastros com restrições, sejam quais forem, tornam-se 

impeditivos para liberações de credito. 

 

3.2.2.1.4. Cadastros sem restrições, interessado e avalista, e sem 

passagens por financeiras, seguem automaticamente as regras 

definidas pelo comitê para a implantação no Simic; 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL 
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3.2.2.2.1. Após atender as regras definidas em comitê para o item 

Pesquisa Restritiva, atentar para recolher junto ao interessado e 

avalista os seguintes documentos: 

 

3.2.2.2.2. Para Crédito Individual: 

 

A) 2 cópias da Carteira de identidade, sempre observando a 

autenticidade com a original, onde o agente voluntário 

Microcredito utilizará nas cópias o carimbo – CONFERE COM 

O ORIGINAL, vistando-as, datando-as e apondo o primeiro 

nome em letra de forma ao lado do carimbo; 

 

B) 2 cópias do CPF sempre observando a autenticidade com a 

original, onde o agente voluntário Microcredito utilizará nas 

cópias o carimbo – CONFERE COM O ORIGINAL, vistando-

as e datando-as e apondo o primeiro nome em letra de forma ao 

lado do carimbo; 

 

C) 2 cópias do comprovante de residência obrigatoriamente de 

documentos que são enviados através dos Correios, observando 

que o tempo do comprovante não pode ter mais que 60 dias 

contados do dia da analise do crédito, sempre observando a 

autenticidade com a original, onde o agente voluntário 

Microcredito utilizará nas cópias o carimbo – CONFERE COM 

O ORIGINAL, vistando-as e datando-as e apondo o primeiro 

nome em letra de forma ao lado do carimbo; 

 

D) 2 cópias do mais recente comprovante de renda ( 

obrigatoriamente de contra-cheque) do avalista, cuja renda bruta 

precisa ser de pelo menos 3 vezes o valor da prestação referente 

ao credito solicitado pelo interessado, sempre observando a 

autenticidade com a original, onde o agente voluntário 

Microcredito utilizará nas cópias o carimbo – CONFERE COM 

O ORIGINAL, vistando-as e datando-as e apondo o primeiro 

nome em letra de forma ao lado do carimbo; 

 

3.2.2.2.3. Para Crédito Solidário ( grupo de interessados de no mínimo 

três e Maximo de oito interessados): 

 

A) 4 cópias da Carteira de identidade, sempre observando a 

autenticidade com a original, onde o agente voluntário 

Microcredito utilizará nas cópias o carimbo – CONFERE COM 

O ORIGINAL, vistando-as e datando-as e apondo o primeiro 

nome em letra de forma ao lado do carimbo; 

 

B) 4 cóias do CPF sempre observando a autenticidade com a 

original, onde o agente voluntário Microcredito utilizará nas 

cópias o carimbo – CONFERE COM O ORIGINAL, vistando-

as e datando-as e apondo o primeiro nome em letra de forma ao 

lado do carimbo; 
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C) 4 cóias do comprovante de residência obrigatoriamente de 

documentos que são enviados através dos Correios, observando 

que o tempo do comprovante não pode ter mais que 60 dias 

contados do dia da analise do crédito, sempre observando a 

autenticidade com a original, onde o agente voluntário 

Microcredito utilizará nas cópias o carimbo – CONFERE COM 

O ORIGINAL, vistando-as e datando-as e apondo o primeiro 

nome em letra de forma ao lado do carimbo; 

 

 

3.2.2.3. PREENCHIMENTO da ficha de Cadastro modelo Caixa: 

 

3.2.2.3.1. Preenche-las sempre na presença do interessado e avalista os 

itens abaixo listados, não esquecendo de obter as devidas assinaturas 

dos interessados, avalistas e possíveis conjuges nas fichas: 

 

A) DADOS PESSOAIS – não deixar campos em branco; 

B) DADOS DE RELACIONAMENTOS– não deixar campos em 

branco; 

C) DADOS DA FAMILIA – não deixar campos em branco; 

D) DADOS DO CASAL – não deixar campos em branco; 

E) CADASTRAMENTO DA EMPRESA PLEITEANTE – não deixar 

campos em branco; 

F) OCORRENCIAS PARA EMPRESA PLEITEANTE DE 

MICROCREDITO – não deixar campos em branco; 

G) PARTICIPACAO DA CLIENTELA NO FATURAMENTO – não 

deixar campos em branco; 

H) SEGUROS CONTRATADOS – não deixar campos em branco; 

I) PARTICIPACAO DOS FORNECEDORES – não deixar campos 

em branco; 

J) DADOS PESSOAIS DO AVALISTA – não deixar campos em 

branco; 

K) INFORMACOES PATRIMONIAIS DO AVALISTA– não deixar 

campos em branco; 

 

PREENCHIMENTO da ficha de Entrevista modelo Credito Social: 

Preenche-las sempre na presença do interessado sem deixar campos em branco, 

apondo o parecer a vistando-as; 

 

Após preenchimento, implementar a avaliação no sistema interno da Credito 

Social para identificar margem operacional aceitável – igual ou 

superior a 35%; 

 

Encontrando margem aceitável, complementar os itens abaixo listados na ficha 

cadastro modelo CAIXA; 

 

a) ORCAMENTO FAMILIAR – não deixar campos em branco; 

b) RELACIONAMENTOS PARA EMPRESA PLEITEANTE 

DE MICROCREDITO – não deixar campos em branco; 
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c) DADOS DO CREDITO – não deixar campos em branco; 

d) DADOS DO NEGOCIO – não deixar campos em branco; 

 

e) QUADRO DE DIVIDAS DO MICROEMPREENDEDOR – 

não deixar campos em branco; 

f) VENDAS MEDIAS MENSAIS– SAZONALIDADE - não 

deixar campos em branco; 

g) COMPRAS MEDIAS MENSAIS – SAZONALIDADE – não 

deixar campos em branco; 

 

IMPLANTAÇÃO NO SIMIC 

 

Os agentes voluntários de Microcredito só podem implantar operações de 

microcredito no SIMIC – Sistema de Microcredito da Caixa, após a 

observância plena do cumprimento das normas estabelecidas neste 

MIN, destacadamente a ausência plena de restrições, o 

preenchimento completo do cadastro modelo caixa com as devidas 

assinaturas (interessado, avalista e conjuges), a documentação 

cadastral completa, conforme exigida no item 3.2.2.2. deste MIN e 

a decisão positivo do comitê de crédito; 

 

Para operações fora da RMR – Região Metropolitana do Recife, a implantação 

de cadastros no Simic obedecerá políticas especificas para cada 

região, conforme o comitê de crédito decidir caso a caso. 

 

Quando o agente voluntário de microcredito possuir clientes em sua carteira 

com atrasos iguais ou superiores a 30 dias, ficará impossibilitado de 

implantar novas operações no Simic, até que regularize a situação;  

 

 

 

   

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA NAS AGENCIAS DA CAIXA 

 

Após observância de aprovação do crédito no Simic, orientar o cliente da Zona 

Sul do Recife, a se dirigir a agencia da Caixa do Shopping Recife 

(Boa Viagem) para abertura de conta, quando é obrigatório que o 

cliente envie por fax ou entregue uma copia da carteira de abertura 

de conta com o número da mesma para o agente voluntário de 

microcredito; 

 

Após observância de aprovação do credito no Simic, orientar o cliente que não 

da Zona Sul do Recife, a se dirigir a agencia da Caixa mais próxima 

de seu endereço para abertura de conta, quando é obrigatório que o 

cliente envie por fax ou entregue uma copia da carteira de abertura 

de conta com o devido número da mesma para o agente voluntário 

de microcredito; 

 

CONTRATAÇÕES 
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3.2.3.1 Para a RMR – Região Metropolitana do Recife, a impressão de 

contratos deve ser na presença dos interessados e avalistas sem exceção, 

após agendamento no escritório matriz da Credito Social com os 

mesmos. Portanto, a falta de um deles implicará na impossibilidade de 

liberar a contratação.  

 

3.2.3.2 Fora da RMR  o agente voluntário de microcredito seguirá o que define 

caso a caso o comitê de credito; 

 

3.2.3.3 Após obter as assinaturas nos contratos, o agente voluntário de 

microcredito obedecerá a seguinte rotina; 

 

A) Entregar a via do cliente que não possui a 

nota promissória, no mesmo dia da obtenção das 

assinaturas no contrato; 

 

B) Tirar uma copia do cadastro modelo da caixa para os 

arquivos da credito social; 

 

C) Separar a via da caixa, que possui  nota 

promissória, anexando o cadastro modelo da Caixa 

perfeitamente preenchido, além de uma cópia da 

carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço 

do interessado e comprovante de renda do avalista 

(para creditos individuais), entregando-as a Diretoria 

no mesmo dia da obtenção das assinaturas no 

contrato; 

 

D) Separar a via da Crédito Social, que possui  nota 

promissória, anexando uma cópia do cadastro modelo 

da Caixa , além das cópias da carteira de identidade, 

CPF, comprovante de endereço do interessado e 

comprovante de renda do avalista (para creditos 

individuais) entregando-as a Diretoria no mesmo dia 

da obtenção das assinaturas no contrato; 

 

 

 

E) O agente voluntário de microcredito tem até 72 horas 

após a impressão do contrato para entregar a Diretoria 

as vias ( Caixa e Credito Social) dos contratos de 

clientes implantados no Simic, devidamente assinadas 

e acompanhadas dos documentos cadastrais, conforme 

exigidos nos itens 3.2.2.2. deste MIN, sob pena de 

perder metade do premio a que tem direito de cada 

contrato não entregue no citado prazo. 

 

AÇOES DE COBRANÇA 
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Fica o agente voluntário de microcredito obrigado a acompanhar a adimplência de 

seus clientes conquistados, sendo uma rotina diária relatar em ficha de 

cobrança especifica as ações realizadas para a regularização dos 

pagamentos; 

 

Créditos com mais de 5(cinco) dias de vencido serão lançados no sistema restritivo 

Serasa e com mais de 15( quinze) dias lancados no SPC; 

 

Pagamentos de prestações nos escritórios da Credito Social, consultar 

obrigatoriamente a Diretoria, a fim de obter o valor correto de 

pagamento, apondo o visto no comprovante de pagamento e gerando 

um recibo em papel timbrado da Credito Social; 

 

É obrigação individual dos agentes voluntários de microcrédito a cobrança de 

clientes atrasados até 30 dias, ficando obrigado a relatar caso a caso ao 

auxiliar de cobrança, bem como cobrar os clientes acima de 30 dias 

conjuntamente com o mesmo auxiliar de cobrança.   

 

 GRATIFICAÇÕES 

 

O cálculo das gratificações expontaneamente pago pela Crédito Social aos agentes 

voluntários de microcreditos é definido pela Diretoria que, 

mensalmente, delibera sobre o assunto; 

 

As gratificações são calculadas apenas sobre os créditos em dia e com a 

documentação cadastral e contratual regular, conforme os reza os itens 

3.2.2.2 , 3.2.2.3 e 3.2.2.4 deste MIN. 

 

Os agentes voluntários de microcredito podem gozar da cobertura de despesas com 

transporte e alimentação desde que apresentem o Relatório de Viagem 

e Alimentação – RVA toda sexta-feira, respeitando as deliberações 

semanais de Planejamento da Diretoria. 

 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

Prospecção de clientes em que resultem em demanda por serviços de consultoria que 

não microcrédito, a Diretoria deve ser acionado para conduzir as 

negociações, acompanhado ou não dos agentes voluntários de microcredito 

envolvidos. 

 

Gratificações  para estes serviços prospectados serão definidas caso a caso antes da 

concretização das negociações.  
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ANEXO B 
I FÓRUM DE DEBATES SOBRE MICROCRÉDITO  

CRÉDITO SOCIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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I FÓRUM DE DEBATES SOBRE MICROCRÉDITO  

CRÉDITO SOCIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 
OBJETIVOS 

 

O primeiro fórum de debates sobre microcrédito Caixa e Crédito 

Social foi idealizado fundamentado na observação lógica de que somente 

com a contribuição de todos os agentes integrantes da cadeia 
fomentadora, pode-se experimentar resultados mais concretos e 

permanentes de um produto tão complexo em sua implementação e 

operacionalidade.     

 
PARTICIPANTES 

 

 

Estrategicamente, a fim de 
objetivar o encontro, 

proporcionando dinâmica e 

resultados práticos, foram 

convidados como debatedores, 
formadores de opinião, gestores 

de arranjos produtivos locais, 

presidentes de associações e de 

cooperativas, bem como lideres 

comunitários que ajudaram a 
incrementar os negócios da 

Crédito Social nos últimos anos. 

 

Priorizou-se convidados das regiões cobertas pelos PV’s Shopping 
Recife, Camaragibe, Abreu e Lima, Barreiros(São José da Coroa Grande) e 

Casa Amarela, uma vez que se apresentam com índices representativos 

de clientes ativos. 

 
Assim, estiveram presentes os Srs. Gilson Francisco de Souza       ( 

Presidente da Associação do Feirantes de Prazeres), Ladislau Santos     ( 

Presidente da Associação dos Feirantes de Jaboatão Centro), Amauri 

Rezende ( Presidente da Cooperativa das Costureiras de Jaboatão ), 

Marcos Antonio Souza ( Representante da Associação dos Feirantes de 
Abreu e Lima), José Marques ( Gestor do Mercado Público de Casa 

Amarela ), Edmilson Sebastião ( Gestor do mercado Público de Nova 

Descoberta), Aluízio Gomes (Gestor do Mercado de Casa Amarela), Jaziel 

Gonçalves ( Representante das Costureiras, Pescadores e feirantes do São 
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José da Coroa Grande), Ari Campos ( Líder comunitário), dentre outros 

convidados estratégicos.  

 

Portanto, praticamente 
todos os representantes de 

arranjos produtivos e de 

comunidades dos municípios 

onde se concentra a maior massa 

de clientes do microcrédito 
Credito Social /Caixa estiveram 

presentes, o que determinou o 

sucesso do encontro para os 

objetivos a que ele foi idealizado. 
 

 

O ENCONTRO 

 
Aconteceu no último dia 15 de julho, na Câmara de Vereadores de 

Jaboatão dos Guararapes – Região Metropolitana de Recife, gentilmente 

cedida por aquela casa tão logo seus dirigentes ficaram cientes da 

finalidade de sua utilização. 
 

Após a apresentação dos objetivos pelo presidente da mesa Sr. 

Arnaldo Shamá –(Presidente da Crédito Social), logo em seguida cedeu a 

palavra para a Sra. Valéria Barbosa ( Gte geral do PV Shopping Recife), 

que então convidou a Sra. Regina Pereira ( Gte Pessoa Física PV Casa 
Amarela) para também palestrar sobre a importância daquele encontro 

para a Caixa e para o futuro do microcrédito em nossa região. 

 

Vale destacar a presença, 
como convidada especial, da 

Srta. Peggy Corte Real,  

representante do governo 

estadual para Arranjos 
Produtivos. 

 

Após a apresentação de 

todos os participantes, um a um, 

foi aberto o debate com a 
exposição de problemas e 

sugestões de cada convidado, 

quando cada teve a oportunidade 

de expor suas opiniões e 
considerações por 15 minutos em 

média. 
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Muito proveitoso, pôde-se observar durante todo o debate, uma 

convergência de opiniões, o que foi muito bom para a interação do evento 

e os resultados positivos alcançados. 

   
RESULTADOS 

 

Ao final dos debates, realizado sob um clima de muita objetividade e 

colaboração, foi apresentada uma proposta de prioridades que teve o 

consenso de todos, senão vejamos: 
 

 Estudar o ambiente explorado buscando avaliar a capacidade ideal 

por cliente, bem como o prazo, analisando com responsabilidade a 

sazonalidade por segmentação de grupos solidários; 
 

 Avaliar melhor caso a caso, procurando entender a atividade e os 

problemas pontuais do cliente junto aos seus vizinhos na 

comunidade, arranjos etc; 
 

 Explorar mais a sensibilidade do operador, treinado-os para tal; 

 

 Procurar capacitar os assistidos( micro-empreendedores), o que “é 
fundamental para o sucesso do microcrédito” disse a Srta Peggy 

Corte Real ( Governo de Pernambuco); 

 

 Estudar a possibilidade de se premiar clientes adimplentes; 

 
 Conhecer melhor o cliente, acompanhando-os em intervalos curtos 

(de dois em dois meses por exemplo) e avaliar semestralmente o 

perfil sócio – econômico dos arranjos produtivos explorados; 

 
 Possibilitar a participação nos comitês de crédito, dos gestores dos 

arranjos, que devem opinar sobre cada crédito;  
 

ATENDIMENTO DA PAUTA PELA CRÉDITO SOCIAL  

 

Atendendo a agenda de sugestões aprovada no fórum, estão sendo 

realizados encontros semanais com os titulares dos arranjos produtivos 
convidados, quando já começam a participar de decisões desde a 

renovação de créditos de clientes que pagaram em dia, como durante as 

ações de cobrança realizadas. 
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A percepção que se tem é 

que todos estão engajados na 

responsabilidade e compromisso 

na implementação de ações que 
viabilize a volta do microcrédito 

CAIXA, pois nos debates todos 

ratificaram a importância do 

microcrédito para o 

desenvolvimento sustentável das 
microregiões assistidas.  

 

 A Crédito Social vem desenvolvendo um projeto visando 

implementar ainda neste ultimo trimestre de 2008, a capacitação de 
micro-empreendedores informais, bem como selecionar sob forte 

treinamento, novos agentes de crédito. Assim, está em análise uma 

parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e Sebrae. 

 
PRÓXIMO FÓRUM 

 

Diante do sucesso do primeiro fórum realizado em Jaboatão-PE está 

se programando o próximo fórum para a região da mata sul do estado de 
Pernambuco, que reúne uma concentração representativa de clientes 

ativos. Portanto, os PV’s de Caruaru, Gravatá, Escada e Vitória de Santo 

Antão serão comunicados em breve sobre o 2. Fórum de Microcrédito 

CRÉDITO SOCIAL – CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 

 
CRÉDITO SOCIAL – 08/2008 

 

 


