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RESUMO 
 
 
Objetivou-se com esta dissertação, demonstrar a relação existente entre as taxas de 
juros praticadas nas operações de concessões do microcrédito e aquelas praticadas 
pelo mercado financeiro do crédito livre, destinada as operações de crédito direto ao 
consumidor, contas-garantidas das pessoas jurídicas e com cheques especiais das 
pessoas físicas, no sentido de confirmar a contribuição dessas taxas de juros como 
um fator de inviabilidade das operações de microcredito, bem como para o aumento 
da inadimplência nas mesmas operações. O foco do estudo foi dirigido para o 
mercado de crédito e para as diversas instituições de microcredito existentes no 
Brasil. Para o intento,  focalizou -se as operações de crédito realizadas no período 
dos dois últimos anos disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, contemplando 
uma análise comparativa entre as taxas atuais praticadas pelas instituições 
bancárias comerciais, no crédito livre, e as instituições de microcredito que atuam no 
Brasil, subordinadas ou não as regras do Sistema Financeiro Nacional de 
responsabilidade do Banco Central do Brasil. Do conjunto de dados analisados, 
concluiu-se pela inadequabilidade das dimensões das taxas de juros praticas no 
microcredito no Brasil e, por via de conseqüência, confirmou-se ser esta a principal 
condicionante da inadimplência e insolvência de pequenos empreendimentos no 
país, além de obstaculizar que o crédito cumpra o seu papel de agente de 
desenvolvimento social. 
 
 
Palavras Chaves: Microcrédito, taxas de juros, spreads bancário, inadimplência e 
microfinanças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The goal of this dissertation was to demonstrate the existing relation between the 
practiced taxes of interests in the operations of concessions of the microcredit and 
those practiced by the financial market of the free credit, destined the operations of 
direct credit to the consumer, count-guaranteed of the legal people and with 
guaranteed checks of the physical people, in the direction to confirm the contribution 
of these taxes of interests as a factor of unfeasibility of the operations of microcredit, 
as well as for the increase of the insolvency in the same operations. The focus of the 
study was directed for the credit market and for the diverse institutions of microcredit 
existing in Brazil. For the intention, it focused the operations of credit carried through 
in the period of the two last years disposed by the Brazilian Central Bank (Banco 
Central do Brasil), contemplating a comparative analysis between the current taxes 
practiced by the commercial banking institutions, in the free credit, and the 
institutions of microcredit that act in Brazil, subordinated or not them rules of the 
National Financial System (Sistema Financeiro Nacional) of responsibility of the 
Brazilian Central Bank. The study�s conclusion was that the dimensions of the taxes 
of interests used in the microcredit in Brazil were inadequate, and consequently, the 
study confirmed that they are the main contributing factor for debts and insolvency for 
the small businesses in the country, as well as the main obstacle for the credit to play 
a role as an agent for social development. 
 

Key Words: Microcredit, taxes of interest; spread, debts and insolvency, and, small 

finance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Delimitação Temática   

 

Visa-se com este trabalho demonstrar a relação existente entre as taxas de juros 

praticadas nas operações de concessões do microcrédito e aquelas praticadas pelo 

mercado financeiro em suas diversas operações  creditícias, entre elas o crédito 

direto ao consumidor, as contas garantidas e os cheques especiais das pessoas 

físicas, no sentido de confirmar a contribuição dessas taxas de juros como um fator 

para o aumento da inadimplência nas operações do microcrédito e por conseguinte 

a inviabilidade do negócio. 

 

O estudo será dirigido para as diversas instituições de microcrédito existentes no 

Brasil, tendo como foco as taxas de juros praticadas no período 2002-2006 

disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil. Neste contexto realizar-se-á uma 

análise comparativa entre as taxas atuais praticadas pelas instituições bancárias 

comerciais e as instituições de microcrédito que atuam principalmente no Brasil.  

 

1.2 Problematização 
 

O instituto da microfinanças no Brasil não chega a ser nem de longe parecido com o 

instituído pelo Banco Grameen1. No modelo instituído, pelo Grameen em 

Bangladesh, o crédito é apenas um dos meios utilizados para se sair da pobreza, as 

taxas de juros praticadas nas operações, são taxas subsidiadas ou de mercado, não 

infladas por perspectivas de inadimplência, essa é resolvida por outros meios. Ao 

contrário a política de formação de taxa de juros no Brasil, prevê pelo menos 50% a 

mais de spread bancário para compensar as possíveis perdas por inadimplências, 

elevando a taxa de juros a um patamar absurdamente alto, onde os adimplentes 

pagam pelos inadimplentes e as instituições financeiras, as quais deveriam correr os 

riscos inerentes ao negócio, repassa-o integralmente no custo da operação ao 

                                                
1Banco Grameen � Fundado em Bangladesh pelo economista Mohammad Yunus, autor do livro: O banqueiro 
dos pobres. 



tomador de crédito, se excluindo totalmente do risco, e totalmente apoiado pelo 

Banco Central do Brasil2. 

 

Com as taxas de juros praticadas no microcrédito no Brasil, nenhum negócio por 

mais informal que seja, e, por menos imposto que pague, não consegue viabilizar o 

desenvolvimento da atividade, uma vez que as suas margens de lucro, não 

comportam taxa de juros tão elevadas, inibindo o retorno do investimento necessário 

para que o sistema se retroalimente. 

 

Desde 1980, existem experiências de projetos de microcrédito no Brasil, apoiados 

por PNUD, GTZ e BID. O setor começou a crescer recentemente, na segunda 

metade dos anos 90, por conta da estabilidade econômica através do Plano Real. O 

apoio do BNDES ao setor mediante programas de financiamento (PCPP), 

fortalecimento institucional (PDI) e, por último, com o desenvolvimento do marco 

regulatório do setor. 

 

Até 2003 existiam 170 IMFs no Brasil, 45% delas estão localizadas no Sudeste, 25% 

no Nordeste, 20% no Sul e 10% no Norte e Centro-Oeste. O programa Crediamigo 

do Banco do Nordeste do Brasil possui mais de 50% da oferta de microcrédito do 

País. Outras 10 IMFs atendem 20% do mercado e o restante (30%) está distribuído 

entre 160 IMFs.3 Atualmente esses números mantêm-se nos mesmos patamares. 

 

O setor bancário brasileiro é um dos mais desenvolvidos no mundo. O sistema de 

pagamentos é totalmente informatizado. Além disso, o crédito ao consumo é 

bastante difundido, seja por intermédio das instituições financeiras, lojas de 

departamentos (Casas Bahia, Insinuante, entre outras), seja pelo uso do cartão de 

crédito e cheque especial das pessoas físicas nos bancos comerciais. 

 

Todavia, esse crédito é caro para o microempresário que possuí pequena margem 

de ganho no seu negócio. Com as atuais taxas de juros cobradas pelas instituições 

financeiras, o custo financeiro comprometeria a viabilidade do microcrédito. 

                                                
2 Palestra Técnica Proferida pelo Presidente do Banco Central do Brasil � Sr. Henrique Meirelles � 
nov. 2004. 
3 PLANET RATING. Relatório Transparency for Microfinance Development: 2003. 



 

A participação dos bancos no setor de microfinanças está ainda em fase de 

desenvolvimento. Pode-se citar duas experiências conhecidas: a do ABN AMRO que 

constituiu, em agosto de 2002, o Real Microcrédito em parceria com Accion 

International e a Finivest que iniciou com a MicroInvest suas atividades em outubro 

de 2003. A primeira se trata de um processo de downscaling, a segunda, a 

internalização da atividade de microcrédito em uma financeira que opera com crédito 

direto ao consumidor. Até o momento nenhuma dessas duas experiências lograram 

êxito.4 

 

Em 1999, foi criado o estatuto jurídico das Organizações de Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs), das associações sem fins lucrativos e das Sociedades 

de Crédito ao Microempreendedor (SCMs). As SCMs são supervisonadas pelo 

Banco Central do Brasil, que exige auditoria de suas demonstrações contábeis e 

financeiras. As OSCIPs são qualificadas pelo Ministério da Justiça, devem cumprir 

certos requisitos, como por exemplo a aprovação do seus estatutos pelo próprio 

Ministério Justiça, não se submetendo a fiscalização do Bacen.5 

 

Apesar dos avanços do setor de microcrédito no Brasil, a oferta dessa modalidade 

de crédito ainda é muito pequena face à demanda potencial no País. Estimativas 

atuais apontam que todos os programas de microcrédito em funcionamento atendem 

menos de três por cento do mercado potencial6. 

 

Existem hoje no País cerca de 13,9 milhões de microempreendimentos , dos quais a 

maior parte não tem acesso ao crédito oferecido pelo sistema financeiro tradicional. 

 

Atualmente, são cerca de 67 OSCIPs de microcrédito e 24 SCMs em todo o País. O 

crescimento do número de instituições verificado nos últimos anos foi bastante 

significativo, embora ainda insuficiente para atender a demanda. 

 

                                                
4PLANET RATING. Relatório Transparency for Microfinance Development: 2003. 
5ALVES, Sérgio Darcy da Silva; SOARES, Marden Marques. A democratização do crédito no Brasil: 
atuação do Banco Central. Brasília, 2004. 
6COMUNE, Antônio Edvaldo. Instituições financeiras: funções e objetivos. Caderno de Economia e 
Mercados.São Paulo: USP, 1994. 



Com exceção da rede CEAPE que existe há cerca de 15 anos, as demais 

instituições não contam com mais de 06 anos de existência, sendo modo geral, 

muito jovens.7 

 

Notadamente, observa-se no segmento do microcrédito, uma grande confusão com 

a destinação do crédito seja ele para capital de giro ou para inversões fixas do 

microempreendimentos. 

 

Pelas altas taxas praticadas, principalmente pelas instituições de microcrédito com 

fins lucrativos, essa modalidade de crédito, sem dúvida acaba migrando para o 

consumo e saindo do âmbito da sua especificidade que é fomentar a microempresa 

ou o microempresário. 

 

1.3 Suposição (Hipótese) 

 

A inviabilidade das operações de microcrédito, no Brasil, se dá não por 

incompetência ou incapacidade técnica das operadoras de microcrédito no País, 

mas em função das elevadas taxas de juros praticadas no mercado financeiro 

nacional, incompatíveis com as margens de atividade operacional de qualquer 

empreendimento produtivo, em particular, a dos microempreendimentos. 

 

A utilização de taxas de juros inadequadas inibe o desenvolvimento e o crescimento 

dos microempreendimentos, retirando do crédito a sua função mais básica de ser 

um fator multiplicador na economia8, tendenciando a oferta do microcrédito para o 

consumo e não para sustentabilidade do micronegócio9. 

As instituições ofertadoras do microcrédito terminam por não cumprir o seu objetivo 

principal que é o de fomentar a atividade econômica e o desenvolvimento local 

levando, em muitas vezes, o tomador do crédito a inadimplência das suas operações 

ou chegando até ao comprometimento financeiro do próprio microempreendimento. 

 
                                                
7 Introdução ao Microcrédito. Conselho da Comunidade Solidária. Brasília, 2004. 
8 A intermediação financeira (com oferta de crédito) associa-se ao próprio processo de 
desenvolvimento econômico, a tal ponto que é difícil dizer se é a intermediação que favorece o 
desenvolvimento ou se é o desenvolvimento que origina a intermediação. Esta associação é 
comprovada por inúmeras evidências empíricas.  
9Ver também LOPES, J. Rossetti. Economia monetária. São Paulo: Atlas, 1989. 



Em geral as instituições financeiras no exterior, expandiram a carteira de 

empréstimos e obtiveram ganhos de eficiência gerencial, em virtude da melhor 

distribuição da carteira (tanto em nível de diversificação do risco regional quanto do 

risco setorial), o que permitiu a redução das taxas de juros de empréstimos e das 

tarifas bancárias. No Brasil, entretanto, o movimento das instituições financeiras foi 

no sentido contrário. Os juros estão entre os mais altos do mundo e os custos 

bancários idem, não obstante a modernização do setor. 

 

O que de fato aconteceu e acontece é que o tamanho do tomador de crédito, no 

Brasil, é considerado para efeito do custo do empréstimo. Em geral a evidência 

empírica mostra que: a) Maiores os bancos, menos importantes são as carteiras 

para crédito às pequenas empresas. b) Maiores índices de concentração econômica 

e menor número de bancos em determinado mercado regional associado à 

expectativa de maiores taxas de juros de empréstimos aos negócios de menor 

porte.10  

 

 

1.4 Justificativa 
 

A evolução do capitalismo aponta que os bancos não foram criados para servir a 

pobreza. A história dos bancos nos mostra que essas instituições foram construídas 

para proteger os ativos de grandes instituições e de indivíduos ricos.11 

Em termos simplistas, o segredo para se ter lucro nos bancos e em qualquer 

operação é comprar barato e vender caro. E como realizar isso junto à população 

pobre? 

 

Dela não há o que se comprar, pelo menos para os bancos, onde o seu produto é 

dinheiro, e, muito menos o que vender, pois não haveria retorno das pecúnias 

envolvidas. 

 

                                                
10Ver ARONOVICH, Selmo. A reestruturação bancária internacional: experiência recente e possíveis 
desdobramentos. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.6, n. 12, p 195-226, dez. 1999. 
11 MELLO, Renato Cotta de; ROCHA, Ângela da (Orgs). O desafio das microfinanças. São Paulo: 
Atlas, 2001, p.11.  



Tendo o crédito um efeito multiplicador na economia, sendo uma espécie de 

catalizador para fomentar o desenvolvimento, a grande questão é como atrelar a 

concessão de crédito a uma população que certamente não viabilizará recursos para 

retorná-los a economia, devidamente remunerados pela taxa de juros cobrada a 

cada operação realizada? 

 

Nos dias atuais com a globalização dos mercados é impossível pensar em 

crescimento, desenvolvimento ou qualquer tipo de evolução sem o suporte 

financeiro do crédito12. 

 

Se isso é verdadeiro sob a ótica das macro-organizações, imagine sobre a realidade 

dos micros e pequenos negócios, os quais vivem à margem da sociedade numa 

grande economia chamada pelos economistas de informal, mas que em 

determinadas localidades são maiores e mais importantes que as formais. 

 

Sensível a toda essa realidade é que nos anos 70 tomou vulto à idéia do 

microcrédito  em Bangladesh, quando o então professor e chefe do departamento de 

economia da universidade local,  Mohammad Yunus, numa aldeia denominada de 

Jobra, começou a perceber em sua volta o nível de pobreza local.  

 
Lembro-me do meu entusiasmo ao ensinar as teorias econômicas, 
mostrando que elas apresentavam respostas para problemas de todos os 
tipos. Eu era muito sensível à sua beleza e elegância. Mas de repente 
comecei a tomar consciência da inutilidade desse ensinamento. Para que 
ele poderia servir, quando as pessoas estavam morrendo de fome nas 
calçadas e diante dos pórticos. 13 

A partir de então o professor Yunus começou a se dedicar a causa de erradicação 

da pobreza através de uma atitude não assistencialista, mas sim desenvolvimentista, 

oferecendo o crédito como um fator multiplicador para a economia local.  

 

Nessa ocasião nasce o Banco Grameen com um único objetivo e propósito: pôr fim 

à pobreza, �esse flagelo que humilha e denigre tudo o que um ser humano 

representa.�14 

 

                                                
12 Ver também Comune (1994). 
13 YUNUS, Mohammad. O banqueiro dos pobres. São Paulo: Editora Ática, 1997. p. 14.  
14 Id., 1997, p. 17. 



Com a criação do Banco o mundo todo se volta para Bangladesh no intuito de 

apreender o novo modelo de banco, que por natureza própria é totalmente 

capitalista, mas ali nascia uma instituição que não obstante se utilizasse dos 

conceitos básicos do capitalismo, tinha uma visão, antes de mais nada, assistencial 

e desenvolvimentista. 

 

A idéia principal do microcrédito desenvolvido pelo professor Yunus  foi distribuir 

pequenos créditos para desenvolver pequenos ou micronegócios, que pela sua 

própria natureza de informalidade passam ao largo das concessões de crédito dos 

sistemas financeiros do países. 

 

O modelo implantado pelo Banco Grameen foi replicado em vários países: Bank 

Rakyat (Indonésia); Kenyan Rural Enterprise Programme (Kenya); Banco Sol e 

Crecer (Bolívia) e Share (India). 

 

Esses são exemplos de instituições de microcrédito que trabalham com pobres mas 

lograram a autosuficiência financeira, sem extorquir os tomadores de créditos 

através de taxas de juros exorbitantes e quase que impagáveis, ou pagáveis a custa 

de sacrifício, muitas vezes, do próprio negócio que foi financiado. 

 

No Brasil a experiência do microcrédito aparece na década de 70, mas ainda de 

uma forma muito tímida. 

  

Nessa ocasião foi possível contar com o programa UNO, criado pela Associação 

Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações. A idéia consistia em conceder 

microcrédito e capacitar trabalhadores de baixa renda do setor informal.  

 

As doações vinham de instituições internacionais e estavam lastreadas no chamado 

�aval moral�. 

 



 Apesar de obter êxito na técnica, após 18 anos de atuação a UNO desapareceu por 

não conseguir sua auto-sustentabilidade, segundo documento da Comunidade 

Solidária.15 

 

Outras experiências de microcrédito no Brasil são: a Rede CEAPE, o Banco da 

Mulher; a Portosol; o Vivacred; o Crediamigo do BNB; o Programa de crédito 

produtivo popular; o Programa SEBRAE de microcrédito; a Caixa Econômica 

Federal; Experiências Municipais, Estaduais e Federais, do BNDES e a do Banco do 

Povo. 

 

No âmbito dos governos estaduais e municipais existem várias experiências de 

microcrédito, tanto por instituições de fomento, como Sebrae, como por instituições 

chamadas de �primeira linha� como o Banco do Nordeste e a Caixa Econômica, que 

concedem o crédito direto ao tomador. As formas institucionais são bastante 

diferentes, assim como as fontes de financiamentos e as políticas de 

sustentabilidade. 

 

Parte dessas experiências estão ligadas às políticas públicas de geração de 

ocupação e renda,tais como PROGER/MTb(Programa de geração de emprego e 

renda do Ministério do Trabalho), CODEFAT (Conselho deliberativo do fundo de 

amparo ao trabalhador). Em várias situações, os governos estaduais e municipais 

criam fundos públicos destinados especificamente ao microcrédito. Existem 

programas operacionalizados por órgãos públicos, por entidades criadas para esse 

fim e por meio de parcerias com a sociedade, como a Comunidade Solidária citada 

anteriormente. 

 

Falar da pobreza no Brasil parece até banalidade, comparar com Bangladesh nem 

pensar, estamos na 83º posição no raking do IDH e eles 139º 16, mas certamente 

temos áreas do nosso Nordeste bem piores de que a média daquele país. 

 

                                                
15 Conselho da Comunidade Solidária , Instituição criada no governo FHC, que teve como presidente 
a Sra. Ruth Cardoso e que é a gestor do microcrédito no Brasil. 
16 PNUD. Relatório setorial. São Paulo, 2005. p. 245. 



Lá, idéia do microcrédito prospera e o sistema funciona com taxas de juros 

compatíveis, índice de inadimplência baixa, e o sistema se retroalimenta do próprio 

efeito multiplicador do crédito, bem como através da captação de recursos de 

instituições doadoras. 

 

Em dezembro de 1997, o Banco Grameem ultrapassou a marca dos 2,4 bilhões de 

dólares em empréstimos realizados. Esses números são apresentados nas Tabelas 

1 e  2, nas quais é possível identificar a relevância social de uma instituição bancária 

totalmente voltada para atender as necessidades dos pobres. 

 

Tabela 1. Números do Banco Grammeen até 31/12/1997. 
1. Número de Aldeias onde o Grammen atua                37.937 

2. Número de centros do Grameen                64.701 

3. Número de membros do Grameen 

• Mulheres 

• Homens 

• Total 

 

           2.148.844 

   123.659 

2.272.503 

4. Casas próprias adquiridas com empréstimos do Grameen    360.160 

5. Número de agência        1.105 

6. Número de funcionário      12.628 

Fonte: YUNUS, op. cit., p. 17. 

 

�ultrapassamos o primeiro bilhão de dólares em março de 1995, cerca de dezoito 

anos depois do início da nossa jornada, em 1976, com 27 dólares concedidos a 42 

pessoas. Levamos apenas 27 meses para chegar ao segundo bilhão de dólares�.17 

 

Não temos no Brasil nada similar, que contemple a grandeza do que foi feito pelo 

Banco Grammem. Os organismos de microcrédito estão pulverizados em diversas 

instituições. O microcrédito tem se tornado uma operação inviável pelo seu alto 

custo e o crédito desviado para o consumo e não para o desenvolvimento. 

 

 

 

                                                
17 YUNUS, op. cit.,  p.17. 
 



Tabela 2. Fontes Externas de Fundos (em milhões de dólares). 
Natureza dos Fundos Em empréstimos Outros Total 

Empréstimos:    

IFAD 42,61 5,20 47,81 

SIDA 6,25 1,21 7,46 

NORAD 6,61 1,76 8,37 

OECF 18,58 - 18,58 

Doação da Holanda 1,39 - 1,39 

F.F - 2,07 2,07 

Subtotal 75,44 10,24 85,68 

Doações:    

SIDA 35,93 6,14 42,07 

NORAD 42,26 12,25 54,51 

GTZ - 13,15 13,15 

KFW 26,57 1,94 28,51 

CIDA 7,51 2,47 9,98 

Subtotal 112,27 35,95 148,22 

Total Geral 187,71 46,19 233,90 

Fonte: YUNUS, op. cit., p. 17. 

 

Não existe nenhuma instituição no nível nacional, com relevância nas operações do 

microcrédito. Apenas o BNB, através do Crediamigo, tenta fazer esse papel, mas 

entrava nas barreiras burocráticas que são peculiares nas operações de crédito 

daquela instituição financeira. 

 

Sendo assim, esse trabalho se presta a demonstrar a razão pela qual as operações 

de crédito realizadas pelo sistema de microcrédito, todas de cunho social, não 

atingem plenamente os seus objetivos, que são desenvolver as comunidades 

carentes e participeis da economia informal, criando um desenvolvimento local 

sustentável. 

 

 
1.5 Objetivos 
 

a) Levantar nas operações do sistema de microcrédito no período de 2000 à 

2006, o volume de crédito concedido, taxas de juros praticadas e a 

inadimplência; 



 

b)  Fazer uma análise comparativa entre as taxas de juros ofertadas nas 

operações de microcrédito pelo sistema e as taxas de juros das operações de 

crédito direto ao consumidor e cheque especial das pessoas físicas, utilizando 

sempre a taxa média praticada pelo mercado financeiro e apurada pelo Banco 

Central do Brasil ou qualquer outra instituição de credibilidade no cenário 

nacional, e as margens de rentabilidade dos pequenos e micronegócios. 

 

c)  Apresentar o histórico das taxas de juros praticadas no Brasil, no período de 

2000 à 2006, no que concerne as operações de crédito direto ao consumidor, 

cheque especial das pessoas físicas e as operações de microcrédito, 

decompondo o custo financeiro, o spread e as expectativas de inadimplências 

que compõem as taxas atuais de juros no nosso mercado.  

 
 
 2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O Sistema Financeiro Nacional 

 

Para compreender a questão do microcrédito no Brasil, faz-se necessário o 

conhecimento do sistema financeiro nacional, pela importância que o mesmo exerce 

sobre a economia e no segmento empresarial do país, bem como pela alta 

complexidade que as suas operações vêm apresentando no cotidiano financeiro 

nacional e, ainda, pelo fato do microcrédito ser regulado como uma operação de 

crédito qualquer, portanto sujeito as regras do SFN. 

 

O sistema financeiro é composto por um conjunto de instituições financeiras públicas 

e privadas, tendo como órgão normativo máximo, o conselho monetário nacional 

(CMN). Por meio do SFN, viabiliza-se a relação entre agentes carentes de recursos 

para investimentos e agentes capazes de gerar poupança e, conseqüentemente, em 

condições de financiar o crescimento da economia. Por agentes carentes, entende-

se aqueles que assumem uma posição de tomadores no mercado, isto é, que 

despendem em consumo e investimento valores mais altos que suas rendas. Os 



agentes superavitários, por seu lado, são aqueles capazes de gastar em consumo e 

investimento menos do que a renda auferida, formando um excedente de poupança. 

 

É importante frisar que nem todas as operações com microcrédito estão 

subordinadas ao SFN, apenas aquelas que são concedidas pelas SMCs, as quais 

necessitam de autorização do Banco Central para o seu funcionamento. As que são 

realizadas pelas OSCIPs e ONGs não estão subordinadas aos critérios do BACEN, 

não obstante serem também operações de crédito e financiamentos. 

 

O sistema financeiro nacional pode ser compreendido como um conglomerado de 

instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam, de forma simplista, 

transferir recursos dos agentes superavitários para os agentes deficitários, sejam 

eles empresas, pessoas ou mesmo o governo. 

 

O SFN foi estruturado e é regulado pelas seguintes leis: Lei da reforma bancária � 

1964; Lei do Mercado de Capitais � 1965, e, Lei da criação dos Bancos Múltiplos � 

1988. É formado por todas as instituições financeiras públicas ou privadas existentes 

no país. 



As instituições que são objetos de nosso estudo, estão localizadas no subsistema de 

intermediação, mas precisamente nas instituições financeiras não bancárias, 

destacadas na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional 
Fonte: ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 6. ed. São Paulo: Atlas , 2005. p.79. 
 
 

2.2 Os mercados de dinheiro 
 

O dinheiro é gerido, intermediado, oferecido e procurado através de canais de 

comunicação que se entrelaçam na formação de sistemas. Os principais mercados 

onde esses sistemas funcionam são apresentados no Quadro 1.  

 

 Sistema Financeiro 
Nacional 

Subsistema de 
Intermediação 

In
st

itu
iç

õe
s 

N
ão

 F
in

an
ce

ira
s 

In
st

itu
iç

õe
s 

A
ux

ili
ar

es
 

SB
P

E-
Si

st
em

a 
br

as
ile

iro
 d

e 
P

ou
pa

nç
a 

e 
em

pr
és

tim
o 

In
st

itu
iç

õe
s 

fin
an

ce
ira

s 
nã

o 
B

an
cá

ri
as

 

In
st

itu
iç

õe
s 

fin
an

ce
ir

as
 

ba
nc

ár
ia

s 

C
on

se
lh

o 
M

on
et

ár
io

 
N

ac
io

na
;l 

B
an

co
 C

en
tr

al
 d

o 
B

ra
si

l 

C
om

is
sã

o 
de

 V
al

or
es

 
M

ob
ili

ár
io

s 

Instituições E
speciais 

B
an

co
 d

o 
B

ra
si

l -
 B

B
 

B
N

D
E

S 
C

ai
xa

 
E

co
nô

m
ic

a 
 

Fe
de

ra
l-C

E
F 

C
om

is
sõ

es
 

C
on

su
lti

va
s 

Subsistema  
 Normativo 

 



Quadro1. Principais mercados de dinheiro. 
 

SEGMENTOS 
 

PRAZOS 
 

FIM 
 

TIPOS DE 
INTERMEDIAÇÃO 

 

MONETÁRIO 
 

Curtíssimo, curto 

Controle da liquidez 

monetária da 

economia, 

suprimentos 

momentâneos de 

caixa. 

 

Bancário e 

não Bancário 

 
CRÉDITO 

 

Curto, médio e aleatório 

Financiamento de 

consumo e capital de 

giro das empresas 

 

Bancário e 

não Bancário 

 
CAPITAIS 

 

Médio, longo e 

Indeterminado 

Financiamento de 

capitais, fixo, de giro 

e especiais 

(habitação) 

 

Não Bancário 

 
CÂMBIO 

 

Ã vista, curto 

Transformação de 

valores em moedas 

estrangeiras e 

nacional 

 

Bancário e 

Auxiliar(corretoras) 

Fonte: RUDGE, Luiz Fernando ;CAVALCANTE, Francisco. Mercado de Capitais. Belo Horizonte: 
Comissão de valores mobiliários. 1993. p.48. 
 
 
2.3 O conceito de crédito 

 

�O crédito, ou seja, a confiança que uma pessoa inspira a outra de cumprir no futuro, 

obrigação atualmente assumida, veio facilitar sobremaneira as operações 

comerciais, marcando um passo avantajado para o desenvolvimento das mesmas�.18 

 

Com a utilização do crédito, pode alguém, hoje, ser suprido de determinada 

importância, empregá-la no seu interesse, fazê-la produzir em proveito próprio desde 

que tenha assumido a obrigação, de em época futura, retornar a quem lhe forneceu 

a importância de que se utilizou. 

 

                                                
18 MARTINS, Fran. Títulos de crédito: letra de câmbio e nota promissória. 13ª. ed. , vol. 1. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000. p. 3. 



Na concepção de José Odálio dos Santos �crédito em finanças é definido como a 

modalidade de financiamento destinada a possibilitar a realização de transações 

comerciais entre empresas e seus clientes. Citando Bekman (1949) - um dos 

pioneiros a pesquisar a importância do crédito na atividade econômica � Odáilio diz 

que a oferta de crédito por parte de empresas e instituições financeiras deve ser 

vista como um importante recurso estratégico para alcançar a meta principal da 

administração financeira, ou seja, a de atender às necessidades de todos os 

supridores de capital e agregar valor ao patrimônio dos acionistas�.19 

 

São pressupostos básicos para o crédito, a confiança e o tempo. Não existe a 

concessão de crédito de nenhuma espécie: pessoal, mercantil ou financeiro, sem 

que sejam levados em consideração esses dois elementos. 

 

Econômica e financeiramente falando nos referimos a confiança, pois ao entregar 

um bem ao devedor, o credor demonstra confiar que o devedor pague ou devolva, 

no prazo fixado. Não obstante, hoje, com a aplicação do crédito em massa, 

principalmente por intermédio dos bancos que praticamente centralizam as 

operações de crédito, a confiança possa parecer abalada pelas exigências de 

garantias pessoais ou reais, conforme anteriormente descrevemos. A verdade é que 

são procedimentos decorrentes justamente da intensidade da concessão de crédito, 

o que implica a adoção de certas normas de garantias preestabelecidas. 

 

No tocante ao tempo, haverá sempre um período de tempo mediando entre a 

entrega do bem e sua devolução ou pagamento. Portanto o crédito sempre 

pressupõe um prazo.20 

 

2.4 O mercado de crédito 

 

Caracteriza-se por funcionar a partir de normas contratuais, que envolvem 

tomadores finais de créditos, doadores finais e intermediários do processo de 

concessão. As normas contratuais estabelecem: valor da operação; destino de uso 

                                                
19 SANTOS, José Odálio dos. Análise de crédito: empresas e pessoas físicas. São Paulo: Atlas, 
2003. p.15. 
20 BULGARELLI, Waldírio. Títulos de créditos. 16ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p.19. 



dos recursos; custo do crédito; prazo da operação; garantias oferecidas, e, a forma 

de liquidação. 

 

1)O valor da operação: em moeda ou em percentual sobre o valor do bem que se 

quer financiar; 

2)Destinação de uso dos recursos: crédito ao segmento de varejo ou serviços; à 

microempresa; à indústria; imobiliário; rural; financiamento de capital fixo ou de 

giro; pessoal; direto ao consumidor, entre outras modalidades; 

3)Custo do crédito: equivale ao custo de captação dos recursos cedidos, mais 

impostos e taxas, mais a remuneração do agente de crédito, denominado de 

spread e ainda custo pela possível inadimplência, onde os que pagam em dia 

suas obrigações, terminam por arcar com um custo o qual não deram causa; 

4)Prazo: normalmente o prazo varia em função da destinação do uso dos 

recursos. Normalmente de curto e médio prazos, inferior a 360 dias, para capital 

de giro, pessoal e direto ao consumidor e de longo prazo, superior a 360 dias, 

para os financiamentos das inversões fixas, rural e imobiliário; 

5)Garantias oferecidas: Reais: hipoteca de bens imóveis, penhor e anticrese. 

Pignoratícias: onde o próprio bem financiado garante a operação: alienação 

fiduciária, penhor mercantil e reserva de domínio. Fidejussórias: aval e fiança, e 

por fim a acessórias: o seguro de um bem adquirido; 

6)Forma de liquidação: de uma só vez no vencimento final do contrato; com 

carência e sem carência para o primeiro pagamento e com amortizações 

mensais, bimensais, trimestrais ou semestrais, com pagamento ou não de juros 

mensais. 

 
2.5 A representação do crédito na economia 

 
O crédito não cria riqueza. Não se deve, contudo, chegar ao extremo de 
crer que o crédito cria capitais, pois sua função é de fomentar a criação de 
riquezas, injetando recursos antecipadamente nas atividades econômicas. 
O crédito, economicamente, consiste em trocar bens presentes por bens 
futuros, e obviamente não leva a criação de capitais.21 

 

Na verdade o crédito é um fator multiplicador na economia, reveste-se da função 

catalisadora no fomento econômico. Ele é um acelerador da atividade econômica, 
                                                
21 YUNUS, op. cit., p. 17. 



antecipando a decisão de investir e produzir, tendo de ser devolvido no prazo que foi 

preestabelecido quando da sua concessão. 

 

O crédito está representado na economia nas seguintes acepções: 

• na forma de moeda; 

• na forma de bens móveis e imóveis; e, 

• na forma de títulos de créditos. 

 

Normalmente as operações de créditos realizadas, sejam elas financeiras ou 

mercantis, são representadas, e também podem ser garantidas, por títulos de 

créditos. 

 

O que vem a ser um título de crédito: 

�Um documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele 

mencionado.� 22 

 

Existem no Brasil várias modalidades de títulos de créditos, as mais conhecidas por 

nós são: a letra de câmbio; a nota promissória; o cheque; a duplicata de venda 

mercantil ou prestação de serviços; as debêntures; as ações de empresas, as 

cédulas de crédito rural, certificados de warrants, entre outros. 

 

Cada título de crédito destina-se a um fim específico, não obstante serem em 

essência, portadores de princípios básicos tais como: literalidade; cartularidade; 

abstração, autonomia. Além disso, têm como elemento preponderante para a sua 

existência, o formalismo. 

 

2.6 As microfinanças e o microcrédito 

 

Os bancos não foram inventados para servir aos pobres. De fato, a literatura sobre a 

história dos bancos e do dinheiro nos mostra um sistema construído para proteger 

os ativos de grandes instituições e de indivíduos ricos. Nessa história, os pobres 

desempenham papel secundário: algumas vezes, como quando da invenção das 

                                                
22 MARTINS, Fran. citando Césare Vivante, Tratt. De Dir. Comm. 5. ed.,vol. 3, p.12 



moedas no ano 600 antes de Cristo e quando do surgimento dos bancos italianos na 

Renascença, os pobres foram gradualmente inseridos.23 

 

A microfinanças como instituto do sistema financeiro nacional é coisa recente. O 

desenvolvimento de produtos e serviços para o público ou população de baixa renda 

não chega a contar com quatro décadas de existência no cenário nacional. 

 

Ainda na década de 1970 o Brasil começa a dar os primeiros passos nessa 

trajetória, com o início de algumas organizações especializadas em microfinanças. 

Essas instituições se caracterizam por uma série de descobrimentos técnicos e de 

práticas voltadas para o oferecimento de serviços financeiros especificamente para a 

população de baixa renda. 

É certo, todavia, que bem antes disso, podemos dizer que já existiam indícios de um 

movimento voltado para as microfinanças, através das cooperativas e do crédito 

rural subsidiado para o agricultor de baixa renda. 

 

É sabido também que o mercado financeiro informal também já existia através de 

operações não formais sejam elas realizadas por comerciantes, oferecendo crediário 

próprio em seus estabelecimentos; ambulantes informais, os chamados 

prestamistas, que vendiam seus produtos de porta em porta; os agiotas, que 

normalmente são pessoas físicas oferecendo créditos a outras pessoas físicas, em 

troca de uma remuneração extremamente alta, haja vista o custo da informalidade e 

da mercadoria que é ofertada (dinheiro); os créditos dos patrões aos seus 

empregados; empréstimos de amigos ou parentes e por fim as poupanças 

voluntárias informais: nessas um grupo de pessoas se reúnem, normalmente são 

pessoas de círculo de amizade, e contribuem com uma prestação mensal onde um 

dos contribuintes, através de um sorteio, recebe todo o valor das contribuições 

individuais, sendo este obrigado a permanecer contribuindo no grupo até que a 

última pessoa venha a receber a totalidade das contribuições. 

 

Observa-se que nas modalidades de créditos informais concedidos, existe uma 

similaridade com as operações formais. Para o crédito dos comerciantes, existe o 

                                                
23 ROCHA, Ângela da e MELLO, Renato Cotta (orgs). O desafio das microfinanças. Coleção de 
estudos COPPEAD-UFRJ. Rio de Janeiro: Mauad, 2004. p. 11. 



crédito direto ao consumidor, através do qual o banco ou a instituição financeira 

concede o crédito e garante a sua liquidez através da garantia do próprio bem. Nos 

créditos dos agiotas, existe o cheque especial dos bancos para as pessoas físicas e 

nas poupanças voluntárias informais existe a formação de grupos de consórcios 

para a aquisição de bens móveis ou imóveis.  

 

O estudo realizado pelo PDI/BNDES, denominado �Entendendo as microfinanças� 24, 

revela que o contexto das microfinanças no Brasil é bem singular, dado ao alto grau 

de desenvolvimento do setor financeiro tradicional quando comparado com o de 

outros países. 

  

Apesar de ainda pouco significativas, o estudo evidencia um crescimento do 

desempenho das microfinanças no contexto do setor financeiro: 

 

• Existem 121 instituições de microfinanças operando no Brasil, atendendo um 

total de 158.654 clientes ativos, com uma carteira ativa total de R$ 138,8 

milhões; 

• Apesar da indústria, quando considerada como um todo, ter experimentado 

um substancial crescimento nos últimos anos que antecederam 2003, muitas 

IMFs apresentaram crescimento lento e em alguns casos, contração; 

• Nove IMFs possuem mais de 2.000 clientes ativos. A maioria das IMFs opera 

em pequena escala; 

• Quatro tipos de IMFs podem ser caracterizadas quando se analisa a evolução 

histórica no Brasil; 

• As IMFs apresentam desempenhos médios, através dos indicadores, quando 

comparadas com instituições de outros países. 

• A demanda potencial para a microfinanças no Brasil é significativa: existem 

8,2 milhões de microempreendimentos elegíveis para microfinanças; a 

penetração da indústria microfinanceira no Brasil é de 2% da demanda 

potencial. 

 

Alguns desafios se apresentam diante da indústria da microfinanças no Brasil: 
                                                
24NICHTER, Simeon. GOLDMARK, Lara e FIORI, Anita. Livreto Contexto Brasileiro. Entendendo as 
microfinanças no contexto brasileiro. Rio de Janeiro: PDI/BNDES, jul. 2002. 



• Ambiente regulatório afetando o segmento microfinanceiro; 

• Falta de exemplos consagrados de sucesso nos quais se inspirar; 

• Ambiente macroeconômico dificultando o desenvolvimento das 

microfinanças, antes pelo longo período de hiperinflação e atualmente 

pelas altas taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro nacional; 

• Em áreas rurais, linhas de créditos subsidiadas do governo possuem um 

impacto menor sobre o segmento mas afetam a atitude da demanda em 

relação ao microcrédito. 

 

As IMFs adotam via de regra, estratégias no sentido de usufruir as oportunidades 

presentes no mercado, sejam elas: 

 

1. Foco exclusivamente nos microempreendedores de baixa renda; 

2. Desenvolver produtos direcionados às necessidades desses clientes; 

3. Promover os produtos através das práticas do marketing; 

4. Explorar canais de distribuição alternativos; 

5. Desenvolver estratégias sustentáveis de longo prazo e adoção de práticas 

empresariais. 

 

2.7 As decisões financeiras e análises de investimentos das micros e 

pequenas empresas 

 

No Brasil, o número de empresas que operam na informalidade é muito grande. 

Normalmente nessas empresas não se mantém uma contabilidade formal, 

prevalecendo o cuidado apenas com as questões fiscais e os recolhimentos dos 

tributos. 

 

O SEBRAE órgão criado para apoiar os pequenos e médios empresários, 

empreendedores, em agosto/2004 publicou uma pesquisa onde apresenta a 

estatística sobre a realidade do desenfreado empreendedorismo no Brasil, exercido 

de uma forma atabalhoada, sem critérios, disciplina ou responsabilidade 

empresarial. 25 

                                                
 



 

Essa estatística demonstra que 49,4% das pequenas empresas fecham com até 02 

anos de existência; 56,4% com até 03 anos e 59,9% com até 04 anos de existência. 

 

Os principais fatores de insucesso para o fechamento dessas empresas na opinião 

dos empreendedores são apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Principais fatores de insucesso para fechamento das pequenas empresas 
no Brasil. 

Categorias Ranking Dificuldades/razões 

1o. Falta de Capital de giro 

2o. Falta de clientes 

3o. Problemas financeiros 

4o. Mau pagadores 

8o. Ponto ou local inadequado 

Falhas gerenciais 

9o. Falta de conhecimentos gerenciais 

12º. Instalações inadequadas 
Logística Operacional 

11º Falta de mão-de-obra qualificada 

5º Recessão econômica do país 

6o. Falta de crédito bancário 

10º. Problemas com a fiscalização 

13º Carga tributária elevada demais 

Questões conjunturais 

e políticas públicas 

7º Outra razão 

Fonte: SEBRAE, op. cit., p. 32. 

 

Observa-se na tabela acima que das treze razões levantadas, seis razões para o 

insucesso dos empreendimentos foram causadas por falha gerencial, pois as 

dificuldades listadas, seriam de certa forma previstas, se o empreendedor 

procurasse se planejar ou se assessorar antes de executar seus planos ou antes de 

se �aventurar�. 

 

Por outro lado o SEBRAE nessa pesquisa também buscou os fatores de sucesso 

dos empreendedores que ainda mantém seus empreendimentos com vigor, sendo 

eles: 

 
                                                                                                                                                   
25 SEBRAE. Fatores condicionantes e taxa de mortalidade de empresas no Brasil, 2004. Brasília, 264 
p. 



1. Habilidades Gerenciais: Bom conhecimento do mercado onde atua e boa 

estratégia de vendas; 

2. Capacidade Empreendedora: Criatividade do empresário; Aproveitamento das 

oportunidades de negócios; Perseverança e capacidade de liderança; 

3. Logística Operacional: Escolha de um bom administrador; Uso do capital próprio; 

reinvestimento dos lucros na empresa e acesso as novas tecnologias.26 

 

Diante das informações repassadas pela pesquisa do SEBRAE é latente a falta de 

planejamento nas decisões financeiras e principalmente no que tange a questão dos 

investimentos. 

 

Do ponto de vista da administração todos consideram que a empresa é uma 

organização que dispõe de um conjunto de recursos e busca atingir certos objetivos, 

dentro da teoria econômica a empresa é vista como uma unidade produtiva que 

transforma insumos em produtos gerando valor.27 

 

O Quadro 3, apresenta os possíveis níveis nos quais as decisões nas empresas 

podem ser tomadas. 

 

Quadro 3. Níveis de decisão nas empresas. 
Níveis de decisão Objeto Alcance Temporal 

  

ESTRATÉGICA 
Relações da empresa com o 

meio ambiente. 

Médio ou longo prazos. 

 

ADMINISTRATIVA 
Organização (interna) da 

empresa. 

Médio ou longo prazos. 

 

OPERACIONAL 
Processos de produção(ou de 

transformação 

Curto e médio prazos. 

Fonte: Baseada em Woiler S. e Mathias, W.F. Projetos: Planejamento, elaboração e análise. São 
Paulo: Atlas, 1992. p.21. 

 

As decisões de capital pertencem ao nível estratégico, porque implicam mudança no 

relacionamento da empresa com seus clientes, fornecedores, concorrentes, com o 

                                                
26 SEBRAE, op. cit., p. 32. 

 
27 SOUZA, Alceu e CLEMENTE, Ademir. Decisões financeiras e análise de investimentos: 
fundamentos, técnicas e aplicações. São Paulo: Atlas., 2005. p.11. 



sistema financeiro e com o governo. Essas decisões apresentam horizonte de médio 

e longo prazos e, em geral, são irreversíveis. 

Significa dizer que as decisões de capital: 

1. Envolvem grandes somas de recursos; 

2. Afetam a vida da empresa por grandes períodos de tempo; 

3. São totalmente irreversíveis ou apresentam custos de reversibilidade muito 

elevados. 

 

Desta forma, as técnicas para as análises de investimentos jamais podem ser 

desprezadas por qualquer empresa, seja ela de que porte for. 

 

 
2.8 As fontes de financiamentos 

 

O mercado de dinheiro encontra-se distribuído entre os mercado monetário, 

mercado de crédito, mercado de capitais e mercado de câmbio. As fontes de 

financiamentos para os diversos setores da atividade econômica encontram-se 

justamente dentro desses mercados e cabe a cada empresa em função da 

necessidade de recursos, aliada ao prazo, montante, a sua própria estrutura de 

capital e tamanho dentro da economia, ir  buscar a fonte de recurso mais apropriada 

para o seu negócio. 

 

As fontes de financiamentos podem ser de curto ou longo prazo, vejamos então 

separadamente cada uma delas: 

 

2.8.1 Fontes de financiamento de longo prazo no Brasil28 

 

• Financiamento por meio de recursos próprios. 

• O financiamento de uma empresa por meio de recursos próprios pode 

desenvolver-se pela retenção de seus resultados líquidos (autofinanciamento) e, 

principalmente, pela integralização de novas ações. O processo de integralização 

de novas ações, que se desenvolve dentro do segmento acionário do mercado 

                                                
28 ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. São Paulo: Editora Atlas, 2005. p. 381. 



de capitais, obedece a um fluxo seqüencial de atividades. Essa forma de 

obtenção de capital via integralização de novas ações é uma realidade bem 

distante das micro, pequenas e médias empresas no Brasil; 

• Custo do capital próprio.  

Nesse caso tratamos do reinvestimento do próprio lucro no negócio. O 

empreendedor que tem responsabilidade utiliza-se desse conceito em todas as 

fases de crescimento de uma empresa. Para pequenos empreendimentos essa 

fórmula não tem concorrente, sem dúvida é a mais sadia de todas. Nas grandes 

corporações, pode-se estudar estratégias através das quais seja mais barato se 

utilizar de capitais de terceiros, em algumas ocasiões, a utilizar-se do capital próprio; 

• Financiamento por recurso de terceiros 

As principais modalidades de empréstimos e financiamentos com recursos de 

terceiros a longo prazo são: empréstimos e financiamentos diretos � captados 

diretamente nos bancos ou no mercado de capitais; repasses de recursos internos � 

efetuados através da rede bancária com recursos do BNDES ou do próprio BNB; 

repasses de recursos externos � através de agências de desenvolvimento como 

BIRD, IFC, entre outras; subscrição de debêntures � a empresa emitente (tomadora) 

vai direto ao mercado lançar e oferecer seus papéis, e , através das operações de 

leasing � arrendamento mercantil. 

 

Observamos que esses recursos de longo prazo estão totalmente distante da 

realidade das micros e pequenas empresas no Brasil. 

 

2.8.2 Fontes de financiamento de curto prazo no Brasil29 

 

As empresas de qualquer tamanho ou segmento de mercado necessitam de 

financiamento no curto prazo para suprir imediatas necessidades de capital de giro. 

 

O capital de giro compreende o capital necessário para que o ciclo operacional se 

complete, ou seja: financiando o prazo de permanência dos produtos nos estoques e 

prazo de recebimento das vendas desses produtos. Nesse prazo que compreende o 

                                                
29 FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. . 7 ed . Rio de janeiro: Qualitymark , 
2000. 



ciclo operacional e outros gastos são despendidos tais como as despesas fixas e 

variáveis, bem como os impostos e demais contribuições. 

 

Quando uma empresa não dispõe de recursos próprios para o seu capital de giro, 

será necessário buscar esse capital nos financiamentos com terceiros, podendo 

essa captação vir a ser realizada através dos fornecedores, bancos comerciais e/ou 

múltiplos e demais instituições financeiras, além das empresas de factoring e as 

instituições não bancárias 

 

• Financiamento através dos fornecedores: 

 

Esse financiamento é realizado normalmente através da concessão de crédito via o 

prazo de pagamento. Dependendo do poder de barganha do cliente ele pode exigir 

do seu fornecedor prazos cada vez maiores sem que sejam adicionados quaisquer 

tipos de encargos. 

 

Todavia, quando o cliente não tem volume de compra pode procurar financiar com o 

próprio fornecedor negociando encargos que sejam próximos ou menores dos 

encargos bancários. A vantagem disso é que a operação é menos burocrática e a 

empresa não ocupa o seu limite de crédito no mercado bancário, além de 

demonstrar em seus balanços um endividamento mais sadio que o bancário. 

 

• Financiamentos através de operações bancárias: 

 

Os bancos e demais instituições financeiras apresentam diversas modalidades de 

empréstimos e financiamentos com diferentes taxas de juros e prazos. 

 

Essa diversificação de operações precisa ser estudada com minúcias e detalhes na 

certeza de que a empresa tomadora dos recursos não virá a ser penalizada por uma 

operação de crédito realizada de forma precipitada. 

 

Vejamos algumas dessas modalidades de empréstimos: 



• Hot money30 

É um empréstimo de curtíssimo prazo, normalmente por um dia, ou pouco mais no 

máximo 10 dias. 

É comum, para clientes tradicionais, simplificar a forma dessa operação criando um 

contrato fixo de hot, com limite de valor e taxas preestabelecidos, permitindo-se a 

transferência dos recursos ao cliente tomador com o simples envio de um fax, carta, 

e-mail. Essa operação normalmente é garantida por uma nota promissória emitida 

pelo cliente tomador dos recursos. 

• Contas garantidas 

Essas contas garantidas são popularmente conhecidas como o cheque especial da 

pessoa jurídica. 

 

A instituição financeira abre uma conta de crédito em nome do cliente com um limite 

pré-definido, a qual é movimentada normalmente através da emissão do cheque do 

cliente. Os cheques emitidos são sacados da conta-corrente normal até que haja 

saldo disponível. Em não havendo o saque é efetuado através da conta garantida 

automaticamente e sempre que houver valores excedentes na conta-corrente os 

mesmo são transferidos para a cobertura da conta garantida reduzindo o saldo 

devedor. 

 

Como nessa conta o banco é obrigado a deixar recursos em standy by isso afeta 

diretamente as reservas bancárias, tendo essa contas um custo financeiro maior. Os 

juros são cobrados pelos saldos devedores diários apresentados na conta garantida 

e debitados ao final do mês, além dos juros é cobrado um imposto chamado IOF de 

0,0041% ad ou 0,123% am. 

 

• Descontos de Títulos de Créditos � Duplicatas / Notas Promissórias / Cheques. 

Nessa modalidade de operação, o banco antecipa aos clientes recursos dos seus 

recebíveis, que normalmente já encontram-se custodiados no próprio banco ou para 

simples cobrança. 

 

                                                
30 Expressão em inglês, utilizada no mercado financeiro para tomada de recursos no curtíssimo 
prazo. Não existe tradução precisa para a língua portuguesa. Podemos chamar de dinheiro rápido. 



Nessa operação o banco transfere o risco do recebimento de suas vendas a prazo 

para o banco e garante o recebimento imediato dos recursos, que teoricamente, só 

os teria disponíveis no futuro. 

 

O banco seleciona cuidadosamente a qualidade dos créditos, para evitar ao máximo 

a inadimplência. 

 

O normal é que essas operações negociem os títulos até 90 dias, fazendo um prazo 

médio de 30 a 45 dias. 

 

• Empréstimos para capital de giro 

São operações tradicionais de empréstimos que tem como garantias duplicatas 

caucionadas ou recebíveis de cartões de créditos. Normalmente são operações com 

prazos de amortização que variam de 03 a 24 meses, se utilizando da tabela price, 

ou seja, pagamentos iguais com juros decrescentes. 

                                     - n 
PV = PMT x  1 � ( 1 + I )  
                          I 

• Vendor Finance31 

É uma operação de financiamento das vendas baseado no princípio da cessão de 

crédito, que permite a empresa vender seu produto a prazo e receber o pagamento 

à vista. 

 

Essa operação supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da 

vendedora, pois será esta que irá assumir o risco do negócio junto ao banco. 

 

A empresa vendedora transfere seu crédito ao banco, e este em troca de uma taxa 

de intermediação, paga ao vendedor à vista e financia o comprador. 

 

A forma de cobrança de juros segue a dos contratos de capital de giro. 

                                                
31 Expressão utilizada no mercado financeiro para o financiamento das vendas. 



• Leasing Financeiro 

 

Em sentido amplo, o leasing é uma operação realizada mediante contrato, na qual o 

dono do bem ( arrendador) concede a outrem ( arrendatário), a utilização do mesmo 

por prazo determinado. 

 

Trata-se de financiamento a médio e longo prazo, no sentido financeiro, podendo o 

contrato incluir cláusula de sua renovação ou compra do bem pelo arrendatário 

(opção de compra) ao final da vigência do contrato. 

 

Ao final do contrato, a arrendadora tem a opção de compra do bem, pelo valor 

residual garantido. O percentual do valor residual garantido é predefinido na 

assinatura do contrato. 

 

Esse tipo de operação também se utiliza da tabela price para fins de cálculos, com 

apenas uma ressalva, do valor presente do financiamento é subtraído o valor 

residual garantido para fins de cálculo das parcelas do arrendamento. 

• Factoring � fomento mercantil 

Factoring é uma atividade comercial, mista e atípica, que soma prestação de 

serviços à compra de ativos financeiros. 

A operação de Factoring é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à 

empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas à prazo, a uma 

empresa de Factoring. O resultado disso é o recebimento imediato desses créditos 

futuros, o que aumenta seu poder de negociação, por exemplo, nas compras à vista 

de matéria-prima, pois a empresa não se descapitaliza. 

A Factoring também presta serviços à empresa - cliente, em outras áreas 

administrativas, deixando o empresário com mais tempo e recursos para produzir e 

vender. 

Nessas modalidades de operações os recursos normalmente se destinam a 

reposição do capital de giro, suprindo as necessidades de caixa mais imediatas. 



 

Nelas normalmente o sistema financeiro bancário ou não bancário, utiliza-se do 

próprio recebível da empresa antecipando-os como fonte de financiamento para a 

cobertura do caixa. 

 

Essas operações fazem parte da realidade dos micro e pequenos negócios, todavia, 

chegam a não interessar em função das elevadas taxas de juros a que as empresas 

desse segmento são submetidas. 

 

3. METODOLOGIA 
 
3.1 Tipo de pesquisa 
 

Observando-se a taxionomia proposta por Vergara32, que classifica os tipos de 

pesquisa consoante aos fins e aos meios, tem-se: 

 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa e qualitativa. 

Descritiva, pois visa caracterizar as operações do sistema de microcrédito no Brasil, 

identificando seu volume, taxas de juros e inadimplência. Além disso, estabelece 

relações entre as taxas de juros ofertadas nas operações de microcrédito pelo 

sistema e as taxas de juros das operações de crédito direto ao consumidor e cheque 

especial das pessoas físicas, com base na taxa média praticada pelo mercado 

financeiro e apurada pelo Banco Central do Brasil, e as margens de rentabilidade 

dos pequenos e micronegócios. Explicativa, porque visa esclarecer a razão pela qual 

as operações de crédito realizadas pelo sistema de microcrédito são inviáveis para 

os pequenos e micronegócios. Qualitativa, dadas as análises realizadas com base 

das simulações realizadas com três empresas de diferentes segmentos. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica e documental e experimental. 

Bibliográfica, pois se tratou de um estudo sistematizado, com base em relatórios 

publicados pelo Banco Central do Brasil e por empresas de microcrédito. 

Documental, pois utilizou-se balancetes e relatórios de consultorias privadas, para 

                                                
32 VERGARA, Sílvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. p. 46. 



obtenção de dados como rentabilidade, de três empresas de segmentos diferentes. 

Experimental, pois foram experimentados diversos níveis das variáveis 

independentes spread bancário e taxas de juros praticadas pelas operadoras de 

microcrédito, de modo a observar o comportamento da variável dependente 

lucratividade, de três empresa  analisadas. 

 

3.2 Universo e amostra 
 

O universo da pesquisa foi composto das micro e pequenas empresa brasileiras e as 

instituições de microcrédito existentes no Brasil, as segundas, totalizam 121, 

distribuídas da seguinte forma:  

- 3 na Região Nordeste; 

- 8 na Região Centro Oeste; 

- 28 na Região Nordeste; 

- 50 na Região Sudeste; 

- 32 na Região Sul. 

 

A amostra foi definida pelo critério de acessibilidade, sendo composta por 6 

sociedades de microcrédito ( Agência de Fomento do Paraná, Portsol/Rio Grande do 

Sul, Crediamigo/ Banco do Nordeste, Vivacred/ Rio de Janeiro e Ceap/ 

Pernambuco), representando 3,33% do universo de empresas de microcrédito 

operantes no Brasil, muito embora, o Banco do Nordeste tenha o maior número de 

clientes ativos e a maior carteira ativa, respectivamente 85.309 mil e R$ 

49.847.600,00, ou seja, 54% e 36% do total de empresas de microcrédito existentes 

no Brasil. As três empresas que tiveram suas rentabilidades utilizadas nas 

simulações, foram selecionadas também pelo critério de acessibilidade, já que 

tratam-se dados confidencias, provenientes de relatórios de consultoria privada, e 

tendo em vista que o universo de pequenas e microempresas desse estudo, não 

publicam seus balancetes, o que dificulta o acesso aos dados. Em decorrência 

disso, selecionou-se empresa de 3 diferentes segmentos (serviços de telefonia 

celular, fast food e livraria), que constavam no banco de dados como clientes de 

uma mesma consultoria privada, especializada em varejo. 

 

3.3 A coleta de dados 



 

A base de dados utilizada consta de duas categorias. A secundária, tendo como 

fonte os relatórios publicados pelo Banco Central do Brasil e pelas empresas de 

microcrédito. Os dados primários foram obtidos através de pesquisa direta para 

composição das projeções de resultados operacionais, derivados dos balancetes e 

demais informações contábeis e financeiras de três microempresas dos segmentos 

de livraria, fast food e serviços de telefonia celular.O período da coleta de dados 

estendeu-se de março à julho de 2006. 

 

3.4 Tratamento dos dados 
 
3.4.1 Modelo analítico 

 

O período analítico contemplou 2002 à 2006, tendo o modelo da pesquisa baseado 

nos itens conforme decomposição do spread bancário proposto pelo Banco Central 

do Brasil. 

 

 De posse dos itens de decomposição, adotou-se os mesmos percentuais, aplicando 

as taxas de juros praticadas pelas  empresas operadoras de micrédito no País. 

 

Em sequência, procedeu-se, a utilização de taxa de captação de dinheiro junto as 

pessoas jurídicas e físicas que serviram como parâmetros de base para as 

empresas operadoras de micrédito. Além disso, identificou-se o spread  médio 

praticado pelas empresas operadoras, a partir do custo de captação e de 

decomposição do spread, à luz de dados do Bacen. 

 

Complementarmente, através da técnica de projeção de custo, volume, receita e 

lucro, �vis a vis� o ponto de nivelamento dos negócios, comparou-se três negócios 

de segmentos diferentes (papelaria, serviços de telefonia celular e fast food), 

visando identificar o volume de investimento necessário, a lucratividade, a Taxa 

Interna de Retorno e o Pay Back Period. 

 



A partir desses referenciais, procedeu-se a simulações com alterações nas taxas de 

juros visualizando-se seus efeitos sobre os lucros, consoante dois sistemas de 

amortização de empréstimo: Sistema Americano e Francês.  

3.4.1.1 Sistema americano de amortização 

Utilizando o sistema americano de amortização, no qual o devedor paga juros 

mensais e o valor tomado emprestado no final do contrato. Tomaremos como base 

uma operação para um prazo de 24 meses, com o  financiamento de 100% do valor 

a ser investido, assim temos: 

Sobre o valor financiado o banco cobra a título de TAC 3% 

VF = VF x (1 + TAC) = 254.000,00  x 1,03  = 261.620,00 

VF= Valor Financiado +  TAC 

Juros = Valor presente x i 

Valor presente = Valor do empréstimo; i = taxa de juros no período 

Juros =  261.620,00 x 0,03 =  7.848,60 

Considerando que a empresa tem um lucro líquido nominal de R$ 17.097,00 a 

mesma deve pagar com esse lucro os juros mensais do empréstimo na ordem de R$ 

7.848,60, restando um caixa livre mensal de R$ 9.248,40. 

Com esse caixa livre a amortização do valor investido se dará em média em 29 

meses, utilizando-se do método de payback simples. 

Lembrando ainda que na DRE não estão contemplados a inadimplência dos clientes 

e nem mesmo a depreciação mensal. Se levarmos esses fatores em consideração o 

payback será ainda maior.  

3.4.1.2 Tabela price ou sistema francês de amortização: 



Utilizando a tabela price encontramos os valores das prestações mensais iguais e 

consecutivas que o empreendedor deverá pagar ao banco pelo empréstimo tomado, 

considerando um prazo de 24 meses. 

Sendo o  financiamento de 100% do valor a ser investido, assim temos: 

Sobre o valor financiado o banco cobra a título de TAC 3% 

VF� = VF x (1 + TAC) = 254.000,00  x 1,03  = 261.620,00 

VF� = Valor Financiado +  TAC 

Fórmula da tabela price para cálculo das prestações mensais: 

PMT =  _______PV______        =        ___261.620,00___   =   15.447,98 

                1 -  ( 1 + i )ⁿ                         1 � ( 1 + 0,03)²4 

                          i                                              0,03 

PMT = Prestação mensal; i = Taxa de juros mensais; n = Prazo total em meses  

 

Com a utilização desses métodos, demonstrou-se a capacidade de pagamento ou 

de assunção de taxas de juros pelos negócios. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 As organizações de microcrédito 

 

 

São organizações especializadas em microcrédito, abrangidas ou não pelo sistema 

financeiro nacional, as quais constituem a indústria de microfinanças (IMFs-



Instituições Microfinanceiras) no Brasil. Estudo recente publicado pelo BNDES33 

apresenta dados atualizados sobre essa indústria. O estudo estima que o segmento 

de microfinanças consiste em 121 instituições atendendo a um total de 158.654 

clientes ativos. Essas estatísticas sugerem que o segmento de microfinanças no 

Brasil é composto de pequenas instituições com uma média de 1.311 clientes ativos. 

As IMFs brasileiras têm uma carteira ativa de R$ 138,8 milhões, resultando em um 

empréstimo médio de R$ 875,00, como pode ser verificado na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Mercado de IMFs no Brasil (2001) � por região 
Região Brasil Nº de IMFs Cientes Ativos Carteira Ativa 

(em milhões de R$) 

Norte 3 653 0,9 

Centro Oeste 8 10.095 11,1 

Nordeste 28 115.582 69,1 

Sudeste 50 18.197 29,2 

Sul 32 14.127 28,4 

Brasil 121 158.654 138,7 

Fonte: Entendendo as microfinanças no contexto brasileiro, GOLDMARK,2002. 

 

4.2 Principais Atores 
 

Embora muitas novas IMFs tenham sido criadas no Brasil, poucas alcançaram uma 

escala significativa. Apenas nove IMFs no Brasil atualmente atendem a mais de 

2.000 clientes ativos.  Das restantes 112 IMFs de pequeno porte, apenas oito 

atendem a pelo menos 1.000 clientes. Por outro lado, 88 IMFs brasileiras atendem a 

menos de 500 clientes cada uma, conforme apresentado na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Instituições de microfinanças no Brasil com mais de 2 mil clientes ativos 

(2001) 
Ranking por 

número de 

clientes 

Tipo de IMF*** Estrutura 

Legal**** 

Clientes Ativos Carteira 

Ativa 

(R$) 

Valor médio 

do empréstimo 

(R$) 

Banco do 

Nordeste (CE) 

Instituição 

financeira 

Banco 

estatal 

85.309 49.847.600 584 

                                                
33O mercado Financeiro e a População de Baixa Renda. Silvana Parente. CEPAL � Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe. LC/BRS/R.136. Março/2003 



Banco do Povo 

(SP) 

Agência do 

Governo 

Iniciativa do

Governo 

9.521 16.148.660 1.696 

Banco do Povo 

(GO) 

Afiliada Rede 

internacional 

Iniciativa do

Governo 

7.535 8.386.455 1.113 

CEAP (MA) Afiliada Rede 

internacional 

OSCIP 5.467 2.985.111 546 

CEAP (RN) Afiliada Rede 

internacional 

ONG 5.411 4.030.880 745 

CEAP (PE) Afiliada Rede 

internacional 

OSCIP 4.527 4.996.848 662 

Visão Mundial 

(BA, MG, PE, 

RN) 

Afiliada Rede 

internacional 

ONG 2.583 1.591.880 616 

CEAP (SE) Afiliada Rede 

internacional 

OSCIP 2.543 1.826.593 718 

Portosol (RS) Organização 

de sociedade 

civil 

OSCIP 2.069 3.860.355 1.866 

Fonte: Entendendo as microfinanças no contexto brasileiro, GOLMARK, 2002. 

 

A coexistência de poucos grandes participantes e muitas IMFs de pequeno porte se 

reflete na natureza altamente concentrada do segmento de microfinanças no Brasil: 

100 IMFs atendem coletivamente a apenas 12% dos clientes ativos do segmento. O 

fato das instituições serem pequenas ou grandes talvez não seja o dado mais 

importante. A chave da questão é saber se essas instituições poderão, nos anos que 

virão, atender, de forma sustentável e com perspectivas de crescimento, uma 

parcela importante da demanda no mercado. 

 
 
4.3 Tipos de IMFs Brasileiras 

 
 

Ao considerar a evolução histórica e a liderança das IMFs no Brasil, o estudo do 

BNDES34 apresenta 4 tipos de IMFs : 

 

                                                
34ARONOVICH, op. cit., p. 16.  
 



a) Instituições afiliadas a redes internacionais - Diversas IMFs no Brasil são afiliadas 

a redes internacionais de microfinanças, incluindo o Sistema CEAPE (à ACCION), o 

Banco da Mulher (ao Women�s World Bank) e a Visão Mundial (World Vision). Até 

certo ponto, essas IMFs foram capazes de alavancar as metodologias, a capacidade 

e a experiência técnica de suas redes internacionais. Porém, as relações entre as 

IMFs e as redes internacionais no Brasil freqüentemente têm sido mais distantes do 

que se observa em outros países. Em particular, devido ao idioma e a outros fatores, 

muitas afiliadas brasileiras não se beneficiaram extensamente da transferência de 

conhecimento, e receberam relativamente poucos recursos financeiros e técnicos, 

dada a dimensão e complexidade do mercado local. Embora muitas dessas IMFs 

tenham um longo histórico de operações no segmento de microfinanças brasileiro, 

elas ainda não alcançaram uma escala significativa. De fato, algumas instituições 

afiliadas a redes internacionais perderam clientes nos últimos anos. Um dos casos 

que demonstra este fato aconteceu com o Sistema CEAPE, que é afiliado à 

ACCION, e forma o mais antigo e maior grupo de afiliados de rede internacional no 

Brasil. A origem da rede CEAPE pode ser traçada desde o �Projeto Uno� em 

Pernambuco, em 1973, seguido pelo CEAPE � Ana Terra no Rio Grande do Sul, em 

1987. Todos os afiliados do CEAPE foram mantidos por doações e empréstimos 

subsidiados do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), e muitos 

receberam empréstimos também do BNDES. Embora o Sistema CEAPE atenda a 

aproximadamente 17% dos atuais clientes de microfinanças no Brasil, muitas 

instituições da rede perderam uma parcela substancial de seus clientes nos últimos 

anos. 

 

b) Organizações da sociedade civil - Muitas IMFs empregam tecnologias de 

microfinanças para estimular o desenvolvimento econômico de comunidades de 

baixa renda em suas regiões. Algumas ainda na forma de ONGs e outras já na 

forma jurídica de OSCIP-organização da sociedade civil de interesse público35. 

Instituições como a Portosol (uma ONG no Rio Grande do Sul) e a Blusol (OSCIP 

em Santa Catarina) seguem um modelo no qual o apoio municipal, e às vezes 

estadual, é utilizado para iniciar as operações. Essa categoria também inclui IMFs 

                                                
35  Segundo site do Ministério da Justiça, existem 64 OSCIPs de crédito, sendo que 13 são instituições de pesquisa e não 
fazem operações de crédito. 
 



que obtiveram recursos do setor privado (como a Vivacred, uma OSCIP no Rio de 

Janeiro) e pequenas ONGs que experimentaram diferentes abordagens para 

microfinanças (como o Banco Palmas, uma ONG no Ceará). A maioria das 

organizações nessa categoria demonstrou um período inicial de rápido crescimento 

até alcançar um certo nível, geralmente de 500 a 1.000 clientes ativos (embora 

algumas cheguem ao nível de 1.000 a 2.000 clientes ativos). 

 

Essas IMFs geralmente sofrem de dificuldades estruturais e de marketing para 

expandir-se além desse nível e assim não conseguem alcançar uma escala 

significativa. A Portsol, por exemplo, foi formada com o apoio dos governos 

municipal de Porto Alegre e estadual do Rio Grande do Sul, em 1996. A Portosol, 

considerada uma das mais bem sucedidas ONGs de microfinanças no Brasil, 

chamou a atenção nacional e inspirou muitos outros governos municipais e 

estaduais a apoiarem a criação de IMFs locais. Após um estágio inicial de rápido 

crescimento, a Portosol sofreu uma queda de clientes ativos, de um máximo de 

2.400, em dezembro de 1999, até um nível recentemente estabilizado de 

aproximadamente 2.100. Esses acontecimentos recentes se devem a uma séria 

concorrência das financeiras da região. Cabe notar que a Portosol está enfrentando 

esse desafio através de uma estratégia de expansão regional e de reposicionamento 

de seus produtos. Atualmente, a Portosol continua aumentando a dimensão de sua 

carteira ativa, apesar do número estável de clientes ativos por intermédio de seu 

serviço de troca de cheque, oferecido aos clientes antigos. 

 

c) Iniciativas governamentais - Em vários estados, os líderes políticos lançaram 

iniciativas de microfinanças para atender a população. Essas iniciativas incluem 

programas diretamente operados por agências governamentais e também ONGs, 

que recebem orientação de representantes governamentais participantes de sua 

diretoria. Em alguns casos, essas iniciativas não respeitaram princípios técnicos em 

sua concepção, e as motivações políticas tornaram-se intrinsecamente ligadas a 

objetivos do programa. Há que ser ressaltado que muitas iniciativas governamentais 

oferecem taxas de juros incapazes de cobrir os custos operacionais, levando-os a 

depender do apoio do erário público para continuar as operações. 

 



Alguns desses programas gozam de amplo acesso a recursos e estão crescendo 

rapidamente, enquanto que outros permanecem pequenos. É o caso do Banco do 

Povo de São Paulo que representa uma parceria entre os governos estadual e de 

alguns municípios do Estado de São Paulo, foi formado em 1998. Essa entidade 

oferece empréstimos a microempreendedores locais a uma taxa altamente 

subsidiada, de 1% por mês. O programa está crescendo rapidamente, embora o 

modelo escolhido não permita sua continuidade num contexto de mercado. Em 

menos de quatro anos de operação ele já atende a 9.521 clientes ativos. O valor 

médio de empréstimo do Banco do Povo de São Paulo é de R$ 1.696. Da mesma 

forma o Banco do Povo de Goiás já está presente em 152 municípios e opera em 

parceria com ONGs locais e prefeituras municipais que arcam com custos 

operacionais. 

 

d) Instituições financeiras - As instituições financeiras atualmente operando no 

mercado de microfinanças brasileiro, incluindo às SCMs criadas recentemente, 

somam 21 operações. Além destas, tem-se  o Banco do Nordeste, através do 

Programa CREDIAMIGO. Essas instituições estão comprometidas em desenvolver 

modelos que têm uma abordagem comercial, e lutam para fazer suas operações 

crescerem até uma escala significativa. Os lucros não são necessariamente, um 

enfoque exclusivo, mas as considerações comerciais guiam as decisões 

estratégicas e operacionais. As SCMs estão mais focadas em atender a demanda 

reprimida de capital de giro em áreas urbanas. 

 

Vale ressaltar que o estudo do BNDES não contabilizou as cooperativas de crédito, 

mas reconhece o seu potencial para oferta de serviços financeiros para a população 

de baixa renda. Até o momento, as instituições financeiras estão experimentando um 

rápido crescimento no contexto brasileiro. O programa Crediamigo do Banco do 

Nordeste está crescendo rapidamente, mas tem tido problemas com as estatísticas 

de renovação de empréstimos e a qualidade da carteira é desconhecida. Outra 

questão é até que ponto as SCM�s sociedades (Privadas) de Crédito ao 

Microempreendedor irão crescer. Até que ponto as instituições financeiras formais 

vão se aproximar das microfinanças? 

 



Tudo indica que as instituições financeiras estão antecipando-se para ganhar uma 

parcela substancial do segmento de microfinanças brasileiro no futuro próximo, pois 

bancos comerciais, como o Unibanco e o Banco Real, estão planejando sua entrada 

no segmento utilizando uma ampla infra-estrutura existente e possivelmente 

parcerias com redes de distribuição alternativas. No contexto internacional, os 

agentes financeiros continuam a exercer um papel cada vez mais importante no 

segmento de microfinanças. 

 

No caso brasileiro o Banco do Nordeste como uma instituição federal de 

desenvolvimento regional, sediada no Ceará, já fornece mais de 70% do 

financiamento bancário na região Nordeste. Por intermédio de seu programa 

Crediamigo, de rápido crescimento, lançado em 1998, o banco atende a 54% dos 

atuais clientes de microfinanças no Brasil. 

 

O programa Crediamigo é voltado para clientes de baixa renda (com um valor médio 

de empréstimo de R$ 584,00) em áreas urbanas, utilizando uma metodologia de 

grupos solidários. O banco tem uma estratégia de crescimento agressiva e toma 

decisões com base comercial, dentro da estrutura de uma instituição de 

desenvolvimento regional. 

 

Além do estudo do BNDES analisado, é necessário dar evidência também ao 

recente estudo do governo federal através do ministério da fazenda36 sobre as 

principais políticas públicas aplicadas as microfinanças. 

 

Nesse estudo foram apresentados como pressupostos a limitação normativa para a 

atuação das cooperativas de créditos, a insuficiência de recursos para destinação 

das operações de microcrédito, a demanda não atendida da população de baixa 

renda e microempreendedores por serviços financeiros, tais como conta-corrente, 

crédito, seguros, poupança, entre outros. 

 

Demonstrou-se também o baixo interesse dos bancos em operar com esse público 

em função das taxas de inadimplência e pelo pequeno valor médio das operações, 

                                                
36 Microfinanças no Brasil: As principais políticas públicas aplicadas ao setor microfinanceiro e seus 
resultados � Gilson Bittencourt � Ministério da Fazenda � Brasília � DF, 2006. 



aliado a isso existe a pequena escala e reduzido número de IMF no Brasil, 

concentrados em grandes centros urbanos, conforme visto no estudo anterior do 

BNDES. 

 

As elevadas taxas de juros nas operações de crédito de consumo, especialmente 

aquelas destinadas a população de baixa renda, a inexistência de cadastro positivo 

em relação ao crédito para os demandantes de crédito e financiamento de pequeno 

valor e o alto grau de informalidade dos microempreendedores, são também fatores 

dificultadores relevantes para o acesso ao crédito formal. Todavia, o governo já 

acena ao segmento com alguns objetivos para uma política de microcrédito e 

microfinanças: 

 

• Facilitar e ampliar a acesso ao crédito entre os microempreendedores formais e 

informais, visando a geração de renda e trabalho; 

• Facilitar e ampliar o acesso aos serviços financeiros pela população de baixa 

renda, garantindo maior cidadania; 

• Ampliar o número e a participação das cooperativas de crédito no sistema 

financeiro; 

• Reduzir a informalidade e as taxas de juros nos financiamentos. 

 

As ações governamentais propostas para o segmento alinharam-se em aumentar as 

fontes de financiamento destinando cerca de R$1,5 bilhões. Esses recursos foram 

oriundos de 2% dos depósitos bancários à vista, com taxa de juros que variam de 

2% a 4% ao mês, sendo o limite por operação de R$ 600,00 para o crédito livre e de 

R$ 1.500,00 para os destinados a microempreendedores, acrescidos ainda de uma 

TAC-Taxa de abertura de crédito de 2% para os créditos livres e de 4% para os 

microempreendedores. Na prática, entretanto, o que se observa é um custo de 

operação que eleva as taxa efetivas cobradas a oscilarem entre 4% e 8% ao mês. 

Em face destas taxas tornarem-se impeditivas para a maioria dos pequenos e 

microempresários, caracterizou-se um verdadeiro processo de desbancarização ou 

exclusão da população pobre. Isto levou o governo a tentar mecanismos de 

amenização através de um processo de inclusão bancária e acesso ao crédito 

popular conforme pode ser verificado na Figura 2. 
 



Figura 2: Microfinanças no Brasil: As principais políticas públicas aplicadas ao setor 
microfinanceiro e seus resultados. 

Fonte: Ministério da Fazenda. Brasília /DF, 2006. 
 

Na Figura 3, apresenta-se um fluxograma do programa de microcrédito produtivo 

orientado � PNMPO, criado pelo Governo com recursos do FAT, BNDES e dos 

depósitos especiais, com o intuito de auxiliar as microfinanças.  

 
Figura 3: Microfinanças no Brasil: As principais políticas públicas aplicadas ao setor 
microfinanceiro e seus resultados. 

Fonte:Ministério da Fazenda. Brasília /DF, 2006. 

 



As estatísticas do microcrédito, que foram concedidos com taxas de 2% mensais, 

mais a TAC de 2% sobre o crédito, o que eleva a taxa efetiva para 2,20% am, 

podem ser visualizadas na tabela Tabela 5. 

 

Tabela 5. Microcrédito � taxas de juros limitadas a 2% ao mês � contratos e valores 

efetivados entre ago/03 a abril/06. 
Instituição Financeira Nº de contratos Valores (em R$ 1.000,00) 

Caixa (1) 4.521.811 1.044.502 

Banco Popular do Brasil 2.275.621 234.430 

Banco do Brasil 1.881.750 846.910 

BASA (2) 39.000 21.643 

BNA (3) 940.663 610.751 

TOTAL 9.658.845 2.758.236 

Fonte: Informações dos respectivos bancos.          
(1) Inclui operações de Crédito Caixa Aqui (Rotativo), Micropenhor e crédito automático conta 

simplificada 
(2) Crédito Benefício e Crédito Pronto 
(3) Inclui recursos aplicados no Crediamigo com esta fonte de recursos a uma taxa de 2% ao 

mês. 
 

Derivado da política governamental de apoio ao micro crédito, verifica-se na Tabela 

6, que objetivamente o microcrédito ainda é insipiente dentro do mercado nacional, 

uma vez que a quantidade de contratos do microcrédito é 14 vezes menor do que 

aqueles utilizados pelo crédito livre. 

 

Tabela 6. Microcrédito com taxas de juros de 2% ao mês. 
 Acumulado entre 01/01/04 a 

28/02/06 

 

 

Modalidade 

de Crédito 

Saldo da 

Carteira em 

28/02/06 (R$ 

mil) 

Valor 

Contratado 

(R$) 

Quant de        

contratos 

(R$) 

Valor Médio 

contratado 

(R$) 

Prazo Médio 

(meses) 

Uso livre 836.166 2.054.960 14.361.324 72,00 6,0 

Micro-

empreendedor 

(*) 

109.729 745.956 1.067.515 668,44 5,7 

Total 945.895 2.800.916 15.428.839 423,00 5,9 

Fonte: Banco Central do Brasil 



(*) Inclui os financiamentos realizados pelo BNB � Crediamigo com taxa de juros de 2% efetuadas 

com recursos dos depósitos especiais para microcrédito. 

 

 Além disso, verifica-se na Tabela 7, que a evolução, de 2002 à 2006, dos contratos 

liberados pelo BNDES para o segmento do microcrédito ainda apresenta em 

crescimento tímido. Nesse período a evolução foi de apenas 30%. Isto demonstra 

que a taxa de juros pode ser um fator condicionante para esse não crescimento de 

escala dos contratos, por outro lado, pode faltar aos microeempreendedores 

condições creditícias que lhes tiram o direito de fazer parte do sistema financeiro 

nacional, culminando com a desbancarização da população pobre do Brasil. 

  

Tabela 7. Microcrédito Produtivo orientado � BNDES 
ANO Total de operações 

(contratos) 

Valor total liberado 

(R$ 1.000) 

Valor Médio (R$) 

2002 100.297 120.602 1.202 

2003 117.582 139.088 1.183 

2004 130.323 175.904 1.350 

2005 142.465 194.089 1.362 

2006 (*) 43.236 58.594 1.355 

Fonte: BNDES � operações com microempreendedores 
(*) Desembolso até 30/04/06 
 

Na atualidade esta situação se repete. Observa-se na Tabela 8, que as modalidades 

de microcrédito produtivo orientado, produtivo e popular, totalizaram no primeiro 

governo Lula o valor de R$ 7.089.935,00, enquanto o crédito pessoal consignado do 

INSS, sozinho, totalizou o montante de R$ 13.487.187,00, o que demonstra a 

assertiva da inferência anterior, ou seja, o próprio governo ao exigir garantias reais 

que o micorempresário não as têm, impede-os de acessar as linhas de microcrédito 

criadas, forçando a oferta de crédito para o consumo, através da rede bancária 

credenciada ofertando empréstimos pessoais consignados onde a garantia é o 

próprio salário ou proventos de aposentadoria, desviando os recursos que poderiam 

ser direcionados a produção e geração de renda em busca do desenvolvimento 

local, tentando assim compensar os empregos não gerados dentro da expectativa 

criada no seu governo, criando uma pseudo geração de renda através do crédito, 

endividando a classe pobre. 

  



Tabela 8. Recursos para microcrédito produtivo e de consumo � 1995 e Governo 

Lula. 
Desembolsos Realizados Microcrédito 

Total Gov Lula 2005 

 Nº de 

Operações 

Valor 

(R$ 1.000) 

Nº de 

Operações 

Valor 

(R$ 1.000) 

Produtivo Orientado 2.210.943 2.160.345 766.086 781.531 

Produtivo (2) 1.478.751 1.884.537 797.393 1.143.738 

Popular (3) 15.025.740 3.045.053 9.583.431 1.404.506 

Subtotal 18.715.434 7.089.935 11.146.910 3.329.775 

Crédito Consignado 

Só  INSS (4) 

8.339.501 13.487.187 5.287.181 8.763.203 

     

PRONAF 4.553.949 16.233.110 1.530.603 5.579.120 

TOTAL 31.608.884 36.810.232 17.964.694 17.672.098 

Fonte: Bacen, TEM, BB/BPB, CAIXA, BASA, e BNDES 
Elaboração: MF 
(1) Crediamigo, BNDES, BB, CAIXA E BPB 
(2) PIS empreendedor e PASEP empreendedor, Depósitos Especiais � Microempreendedor 
(3) Depósitos especiais (uso livre) � até 28/02, FAT Mat. De Construção (até R$ 5.mil) e PC 
Conectado 
(4) Operações contratadas até 31/03/06 
 

Pelo que foi esboçado, percebe-se que para reverter esta situação os desafios do 

governo nesse segmento são muitos. Será necessário ampliar o número de produtos 

e o acesso aos serviços financeiros para a população de baixa renda e dos 

microempreendedores, aumentar a escala de operação das IMF�s, com ampliação 

da área de atuação para as comunidades empreendedoras e mais carentes, ampliar 

a inclusão bancária nos municípios menores, incentivar a formação de redes 

cooperativas de serviços pela IMF�s e o maior de todos eles reduzir os custos nas 

operações de microfinanças. 

 
4.4 As taxas de juros no Brasil 

 

O Banco Central do Brasil tem como principal instrumento de política monetária a 

taxa de juros de curto prazo, conhecida no mercado por todos como a SELIC, 

apesar dos economistas defenderem que a economia é mais afetada pelas taxas 



mais longas, pois essas são as que demonstram mais precisamente o cenário 

prospectivo de prazo mais coerente com os investimentos.37 

 

 

4.4.1 A taxa SELIC 

 

Os principais títulos negociados via SELIC, são os públicos, sendo os emitidos pelo 

Banco Central e Tesouro Nacional os de maior liquidez. Assim, é possível comprar e 

vender esses títulos diariamente, criando-se uma taxa de overnight38, que é a taxa 

para ficar com o título por 1 dia útil. Esse fato de aplicarmos os recursos por um dia, 

a uma certa taxa de juros, nos dá a primeira idéia de carregamento de títulos. 

Costuma-se dizer que o aplicador está carregando o título e a taxa de aplicação é 

chamada de taxa de carregamento.  

 

Como esses títulos são liquidados em reserva bancária, possuem grande liquidez, 

como é o caso das LTN�s, e de mínimo risco, visto que são emitidos pelo governo e 

aceitos no mercado como se fossem dinheiro. Dessa forma, as taxas desses títulos 

são os grandes balizadores do mercado em termos de formação de taxa de juros. 

Atualmente o Banco Central fixa regularmente a taxa SELIC (meta selic), nas 

reuniões do Comitê de Política Monetária � COPOM. Além disso, diariamente, o 

SELIC divulga a taxa média das operações compromissadas com lastro em títulos 

públicos cujo prazo é de 1 dia útil.39 

 
4.4.2 A taxa de juros e meta inflacionária 

 

Com a modificação no regime do câmbio, passando do administrado para o flutuante 

a autoridade monetária passou a adotar uma política monetária baseada em metas 

inflacionárias. Em linhas gerais essa política consiste em subordinar a política 

                                                
37 NEPOMUCENO, Evandro Mota. Estudo sobre a gestão da dívida pública pré-fixada no regime 
de metas de inflação brasileiro. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 
38 Expressão utilizada no mercado financeiro para aplicações financeiras de apenas um dia útil. 
39 SECURATO, José Roberto (org.). Cálculo Financeiro das Tesourarias. São Paulo. Saint Paul 
Institute of Finance. 2. ed, , 2004. p.106 



monetária a determinadas metas de inflações pré-fixadas, ou seja, comunicada com 

antecedência40. 

 

O governo anuncia a inflação desejada para o futuro e o Banco Central direciona 

seus esforços, utilizando-se dos seus instrumentos, sobretudo da taxa de juros de 

curto prazo, para atingir suas metas, com base no diferencial entre a taxa de inflação 

observada e a pretendida. 

 

Observa-se que a formação da taxa de juros básica no Brasil, são provenientes de 

metas preestabelecidas de inflação, conjugada com a rolagem da dívida interna, no 

curto prazo, junto ao mercado financeiro. Essa conjugação de métodos ocasiona 

uma taxa de juros real (diferença entre a inflação e os juros aplicados pelo mercado) 

não suportável para os mais diversos segmentos da atividade econômica, 

ocasionando perda de capitais do setor produtivo para o setor financeiro, seja ele 

bancário ou não bancário. 

 

Essas mesmas taxas infladas com outros elementos, como veremos adiante no item 

relativo ao spread bancário, faz com que o segmento das microfinanças seja inviável 

no Brasil, não trazendo o benefício esperado no fomento do microempreendimento, 

seja ele da economia formal ou informal. 

 
 

4.4.3 O spread bancário 
 
 

Há  muito que espera-se no Brasil pela redução dos spreads41 bancário. Motivos 

para isso não faltam, já chegou-se a estabilização dos preços, foi adotado o regime 

de câmbio flutuante, trabalha-se com metas inflacionárias que favorecem o 

desenvolvimento econômico mas os  spreads no Brasil ainda estão muito distantes 

dos praticado pelo mercado financeiro internacional. 

                                                
40 COSTA, Fernando Nogueira da. DEOS, Simone Silva de, e BRITO, José Valney. Meta inflacionária, 
juros e preços no varejo brasileiro. Revista de Economia Política. vol. 21, n..4 (84), outubro-
dezembro/2001. 
41 Margens de lucro utilizada pelos bancos sobre as taxas de captação de recursos no mercado 
financeiro. 



 

Somados a taxa de juros básica os spreads praticados pelos bancos no mercado 

financeiro tornam qualquer operação de crédito impraticável para o crescimento e 

desenvolvimento econômico do país.  

Apesar da queda da taxa de juros que ocorreu a partir de meados de 1999, o spread 

bancário médio no Brasil ainda se mantém em patamares elevadíssimos em termos 

internacionais, situando-se ao redor de 40% nos últimos anos.42 

Segundo pesquisa43os spreads bancários praticados no ano de 2000 no mercado 

internacional encontravam-se nos seguintes patamares: México 11,96% aa; 

Argentina 2,75% aa; Chile 5,64% aa; EUA 2,77% aa e na zona do Euro 3,15% aa. 

 

É importante ressaltar, que uma dos principais fatores que impede o crescimento do 

crédito no Brasil � cuja relação crédito/PIB tem caído de forma acentuada de 1994 

ao dias atuais � são as elevadíssimas taxas de juros de empréstimos que têm sido 

praticadas, que explica, ao menos em parte,  a alta rentabilidade dos grandes 

bancos varejistas, ocasionando por outro lado uma forte contribuição para que a 

economia cresça abaixo de seu potencial. 

 

Observa-se na reportagem do Jornal Gazeta Mercantil de 02.02.2006: 

 

São Paulo, 2 de Março de 2006 - Poucas empresas obtêm esta marca; 
nos países ricos, margem está entre 10% e 15% ao ano. A rentabilidade 
sobre o patrimônio líquido dos 35 bancos brasileiros que já publicaram seus 
balanços de 2005 ficou em 26,3%, bem acima dos 21,1% de 2004. "É 
possível contar nos dedos as empresas brasileiras com rentabilidades que 
superam a média bancária", diz Erivelto Rodrigues, presidente da Austin 
Rating, consultoria especializada em bancos. Nos países desenvolvidos, a 
rentabilidade dos bancos situa-se entre 10% e 15% ao ano, explica o 
consultor.  

 

O índice mostra em quantos anos os acionistas obtêm retorno do dinheiro: uma 
rentabilidade de 100% significa que, em um ano, todo dinheiro aplicado foi obtido de 
volta. "Com sua rentabilidade de 33,8%, o Itaú poderia duplicar de tamanho em três 
anos", considera Rodrigues.  

                                                
42 OREIRO, José Luís et al. Determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil: 
teoria e evidência recente. Rio de Janeiro: PRONEX/CNPq/FAPERJ, 2004. 
43 AFANASIEFF et al (2001, p.7) 



 

De acordo com trabalho realizado44, embora já se tenham alguns estudos 

acadêmicos sobre a determinação do spread no Brasil, a explicação sobre o nível do 

elevado spread bancário no país ainda é uma questão em aberto. Alguns estudos 

procuram aferir se esse spread elevado estaria relacionado à baixa concorrência 

existente no setor, mas os resultados estão longe de serem conclusivos. Por outro 

lado, a FEBRABAN atribui ao crowding out45 do governo no mercado de títulos, os 

altos spreads, em função de sua elevada dívida, dos níveis elevados de compulsório 

sobre os depósitos dos bancos, da tributação excessiva sobre as operações de 

crédito, e ainda do elevado volume de créditos direcionados. Em decorrência desses 

fatores, bancos têm limitada, a sua capacidade de emprestar recursos, ficando os 

mesmos submetidos a um custo artificialmente mais alto. 

O objeto do estudo baseou-se na questão de que as altas taxas praticadas pelos 

agentes fomentadores de microcrédito, inviabilizam o micronegócio, criando uma 

condição de inadimplência para o segmento das microfinanças. Essas taxas estão 

alinhadas com o mercado financeiro, destituídas de subsídios. 

 

4.5 O mercado financeiro e a população pobre do Brasil 

 

A distância existente entre o mercado financeiro, em particular os bancos, e a 

população pobre no Brasil ainda é muito grande. Segundo estudo da CEPAL � 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe46, a abordagem da 

microfinanças parte do princípio de que as pessoas pobres aceitam e podem pagar 

juros de mercado para ter acesso ao crédito. Para essas pessoas, o acesso 

oportuno e ágil ao crédito é mais relevante que a taxa de juros cobrada. É que a 

produtividade marginal do capital é extremamente alta nos micronegócios e muito 

                                                
44OREIRO, op. cit., p.60. 
45 Crowding ou compra e venda de títulos, efetuado pelo governo no mercado financeiro, seja para 
regular a oferta e demanda, seja para financiar sua dívida.  
46 PARENTE, Silvana. O mercado financeiro e a população de baixa renda. Brasília: CEPAL/DFID, 
2003. 



forte a pressão por necessidades emergenciais e cíclicas da vida das famílias de 

baixa renda. Além disso, a população de baixa renda tem necessidades diversas por 

serviços financeiros que estão sendo atendidas por mecanismos informais fora do 

sistema financeiro. O que significa que existe uma demanda reprimida e que a oferta 

formal não é adequada para atender essas necessidades. 

Segundo afirma a área de desenvolvimento social do BNDES47, "o país apresenta 

uma série de condições favoráveis ao seu desenvolvimento [da indústria de 

microfinanças], como uma grande quantidade de clientes potenciais - 70% da 

população brasileira está excluída do sistema financeiro -, um setor bancário que 

não tem demonstrado interesse em atender às classes mais pobres e instituições 

com crescente experiência em microfinanciamento". 

E em todo a extensão do trabalho existe no Brasil o que pode-se chamar de 

exclusão financeira. A população de baixa renda só tem acesso aos serviços 

bancários naquilo que interessam aos bancos. Num passado não muito remoto as 

agências bancárias eram obrigadas a atenderem aos �velhinhos� do INSS. O 

maltrato com esses clientes eram tantos, que um sem-número deles chegaram a 

falecer na demoradas filas de espera dos bancos, Brasil afora. 

Quando o governo federal atual resolveu, para compensar a promessa de 

empregabilidade que não houve, instituir o crédito consignado no país, esses 

�velhinhos� de antes, maltratados e ao relento, agora se tornaram clientes 

privilegiados, com os bancos abrindo suas portas em horários não convencionais 

para atendê-los e com caixas exclusivos. 

O porquê dessa rápida transformação? Os bancos passaram a aproveitar o grande 

filão de operação de pequenos créditos, com taxas de juros, segundo eles 

reduzidas, e que tem liquidez quase que certa. A incerteza só se dá se o INSS não 

efetuar o crédito na conta-corrente para a qual está designada aquela 

aposentadoria.  

Assim a de se convir que a exclusão financeira continuará a existir enquanto os 

bancos não forem obrigados a prestarem um mínimo de assistência às populações 

                                                
47 ARONOVICH, op. cit., p. 16. 



de baixa renda, subsidiando o crédito e expurgando dos seus elevados spreads as 

expectativas de inadimplências embutidas nas taxas de operações de crédito, onde 

os bons pagadores continuam pagando por eles e pelos maus pagadores, isentando 

os bancos desse risco que é inerente ao próprio serviço bancário. 

 

4.6 Os juros praticados no mercado financeiro do Brasil 

 

Nesse item demonstrar-se--á as estatísticas de taxas de juros praticadas no 

mercado doméstico pelos bancos comerciais ao longo dos últimos 02 anos, com 

seus spreads e separadas por tipo de operação de crédito, bem como a 

decomposição desses mesmos spreads. 

Em seguida são apresentadas as taxas praticadas nas operações de microfinanças 

pelas agências e sociedades de microcrédito, no ano de 2006. 

Posteriormente apresenta-se uma análise comparativa entre as taxas das operações 

dos bancos comerciais e as praticadas pelas SMC�s, e sua relação com as margens 

de lucro obtidas por pequenos negócios. 

Segundo dados do Bacen48 o volume de crédito na economia brasileira alcançou 

32,4% do PIB em junho de 2006. Da oferta global de crédito uma parcela 

significativa é relativa a repasses e refinanciamentos com recursos do BNDES 

(19,2% do total), assim como recursos bancários obrigatoriamente direcionados para 

atividades específicas, como o crédito habitacional (4,8%) e o rural (7,2%), conforme 

pode ser observado no Gráfico 1 O  crédito livre, aquele que pode ser alocado a 

critério do agente financeiro com taxas livremente pactuadas entre as partes, 

representava, em junho de 2006, 67,9% do total de crédito. 

                                                
48 Estudo do Banco Central do Brasil � Juros e Spreads Bancários �Série Perguntas mais frequentes 



Gráfico 1. Composição do crédito (junho de 2006). 

 

De acordo, ainda, com o Bacen o volume total de crédito livre somava R$447,2 

bilhões em junho de 2006, dos quais $214,2 bilhões (47,9%) tomados por pessoas 

físicas e R$233,0 bilhões (52,1%) por pessoas jurídicas. Do crédito para pessoas 

jurídicas, R$50,4 bilhões correspondiam a operações referenciadas em moeda 

estrangeira. 

 

A oferta de créditos livres revela um crescimento substancial nos últimos anos. 

Desde junho de 2000 até junho de 2006, a oferta de crédito a taxas livres passou de 

R$169,1 bilhões (14,9% do PIB) para R$447,2 bilhões (22,0% do PIB). Esse 

crescimento foi particularmente acentuado no segmento de empréstimos para 

pessoas físicas, que quase quadruplicaram no mesmo período. 

 

A contratação dessas operações no crédito livre, podem ser com taxas prefixadas, 

flutuantes ou pós-fixadas. No primeiro caso, estão as principais modalidades para 

pessoa física (crédito pessoal, cheque especial e crédito para aquisição de bens) e 

diversas modalidades para pessoas jurídicas, como o hot money, capital de giro, 

descontos de duplicatas e promissórias, vendor, conta garantida e crédito para 

aquisição de bens. 

Os negócios com  as taxas de juros flutuantes são corrigidos com base em 

indicadores diários como a taxa Selic e a taxa Depósitos Interfinanceiros (DI). É o 

caso do capital de giro, da conta garantida e do crédito para aquisição de bens para 

pessoas jurídicas. Entre as operações contratadas a taxas pós-fixadas, estão 



aquelas já mencionadas que envolvem os repasses de recursos do exterior (os 

ACCs, as export notes e as chamadas operações 63). 

 

O Bancen divulgou que a taxa média de juros das operações de crédito livre situava-

se em 43,2% ao ano em junho de 2006, o que equivale a uma taxa média mensal de 

3,04% ao mês. O spread bancário, diferença entre a taxa de aplicação e a taxa de 

captação dos bancos, alcançava 28,0% ao ano e 2,08% ao mês, na mesma data. O 

Gráfico 2 apresenta a evolução do spread bancário consolidado (inclui operações 

prefixadas, pós-fixadas e flutuantes) desde janeiro de 2001. Observe-se que uma 

característica marcante do mercado de crédito no Brasil é a diferença substancial de 

taxa de juros e spread incorridos por tipo de tomador. Com efeito, o spread médio 

nas operações com grandes empresas, da ordem de 13,6% ao ano em junho de 

2006, é aproximadamente 1/3 do spread cobrado nas operações com pessoas 

físicas, que atingia 40,6% no mesmo mês.  

 

Gráfico 2. Spread bancário . Operações de crédito livre (% ao ano) 
Fonte: Banco Central do Brasil 
 
 
Observa-se no Gráfico 3, que retroagindo a outubro de 1999, o spread médio das 

operações prefixadas caiu de 51,3p.p. ao ano para 35,7p.p. ao ano em junho de 

2006. Essa tendência não foi linear ao longo do tempo. Até meados de 2001, 

observou-se um recuo substancial, especialmente nas operações com pessoas 

físicas. A partir daí, a política monetária mais restritiva implicou uma tendência de 



aumento nos spreads, tendência que foi revertida no primeiro semestre de 2003. 

Após registrar uma trajetória declinante até meados de 2004, a curva do spread 

praticamente estabilizou-se. 

 

Gráfico 2. Spread médio das operações de crédito a taxas prefixadas. 

 Fonte: Banco Central do Brasil 

 
 
Utilizando-se do modelo do Banco Central para uma decomposição contábil do 

spread com dados dos balanços de uma amostra de instituições bancárias, 

procurando explicitar a contribuição, para a sua formação, de fatores como os custos 

administrativos, os impostos diretos e indiretos, a inadimplência e a margem líquida 

das instituições. De acordo com os dados mais recentes, publicados no Relatório de 

Economia Bancária e Crédito - 2005. de dezembro de 2004, o spread nas operações 

prefixadas em dezembro de 2004 podia ser decomposto em custo administrativo 

(21,6%), despesas com inadimplência (34,0%), impostos (17,4%), compulsórios 

(7,0%), custo do FGC � Fundo. 

 

Garantidor de Crédito (0,3%), e resíduo (19,8%). A parcela denominada resíduo da 

decomposição representa a componente margem líquida do banco. A Tabela 9 exibe 

a decomposição do spread das operações prefixadas nos componentes acima com 

dados de dezembro de 2001, 2003 e 2004. 



 
Tabela 9. Decomposição do spread bancário. 

 Proporção do spread (%) Pontos percentuais (p.p) 
 2001 2003 2004 2001 2003 2004 

Spread total 100,00 100,00 100,00 28,70 30,01 27,20 
Custo 

administrativo 
19,84 21,87 21,56 5,69 6,56 5,86 

Inadimplência 31,04 31,73 33,97 8,91 9,52 9,24 
Custo do 

compulsório  
9,51 6,51 7,00 2,73 1,95 1,90 

Depósito à 
vista 

9,23 7,09 6,85 2,65 2,13 1,86 

Depósito a 
prazo 

0,28 (0,57) 0,15 0,08 (0,17) 0,04 

Tributos e 
taxas 

7,10 7,24 8,37 2,04 2,17 2,28 

Impostos 
diretos 

6,82 6,98 8,11 1,96 2,09 2,21 

Custo do 
FGC 

0,28 0,26 0,26 0,08 0,08 0,07 

Resíduo 
bruto 

32,51 32,65 29,10 9,33 9,80 7,92 

Impostos 
diretos 

11,14 9,88 9,30 3,20 2,96 2,53 

Resíduo 
líquido 

21,37 22,77 19,80 6,13 6,84 5,39 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Conforme a modalidade de operação os spreads variam radicalmente conforme a 

modalidade da operação. Segundo o Bacen, para as pessoas físicas, o spread 

médio para aquisição de veículos alcançava 17,8% ao ano em junho de 2006, 

enquanto o spread do cheque especial chegava a 130,8% aa no mesmo mês. 

Igualmente ocorre nos empréstimos para pessoas jurídicas de grande porte, onde a 

operação de vendor registrava um custo além da taxa de captação bancária de 

5,3%, frente a 53,6%, para a modalidade de conta garantida. A Tabela 10 resume os 

spreads praticados nas principais operações prefixadas, por modalidade, para as 

datas-base de dezembro de 2002 a junho 2006. 

 

Tabela 10. Spreads nas operações de crédito prefixadas. 
Spread (%)  

Modalidade Dez 02 Dez 03 Dez 04 Dez 05 Jun 06 

Pessoa Jurídica 25,00 26,4 23,2 24,5 40,6 

Desc. Duplicatas 31,4 27,9 22,8 21,7 22,5 

Capital de Giro 14,5 20,1 18,7 17,7 17,5 



Conta Garantida 55,6 54,0 50,3 53,7 53,6 

Aquisição de bens 13,4 13,6 11,2 11,7 11,2 

Hot money 30,3 37,9 34,9 30,8 36,4 

Vendor 7,1 6,4 4,9 4,9 5,3 

Pessoa Física 54,5 50,9 43,9 42,7 24,9 

Cheque especial 142,2 128,9 127,8 130,9 130,8 

Crédito Pessoal 63,4 64,6 50,5 50,27 47,1 

Aquisição de bens 23,4 21,0 18,1 18,5 17,8 

Aquisição de outros 

bens 

53,0 55,8 48,9 48,1 34,7 

TOTAL GERAL 42,4 41,5 36,1 36,6 35,7 

  Fonte: Banco Central do Brasil 

Utilizando-se dos dados da decomposição do spread da Tabelas 9, aplicando-os aos 

spreads praticados por tipo de operação, encontra-se na Tabelas 11 e 12 o 

detalhamento da composição de spreads por cada tipo de operação. 

Tabela 11. Spreads nas operações de crédito prefixadas pessoa física (Jun/06). 

 

Observa-se na Tabela 12 que o item de maior representatividade na composição do 
spread bancário é o da inadimplência, representando 34% do total dos custos, sem 
contar os 0,26% do FGC,  que é um fundo para garantia de  créditos. Se levarmos 
em consideração os dois percentuais, chega-se ao número de 34,23%, ou seja, 
quase metade dos spreads estão vinculados a inadimplência.  

 
Tabela 12. Spreads nas operações de crédito prefixadas pessoa jurídica (Jun/06). 
 
                                         Decomposição 

  Base 2004 
Desc 

Duplic Cap Giro
Cap 

Garant Aq.Bens 
Hot 

Money 
Vendor

 Decomposição 
 Base 2004 Ch.Especial Créd.Pessoal Aq.Veículos Aq.Bens 

Spread Total 100,00% 130,80% 47,10% 17,80% 34,70% 
Custo administrativo 21,56% 28,20% 10,15% 3,84% 7,48% 
Inadimplência 33,97% 44,43% 16,00% 6,05% 11,79% 
Custo do compulsório 7,00% 9,16% 3,30% 1,25% 2,43% 
    -Depósito à vista 6,85% 8,96% 3,23% 1,22% 2,38% 
   -Depósito a prazo 0,15% 0,20% 0,07% 0,03% 0,05% 
Trubutos e taxas 8,37% 10,95% 3,94% 1,49% 2,90% 
   - Impostos indiretos 8,11% 10,61% 3,82% 1,44% 2,81% 
   -Custo do FGC 0,26% 0,34% 0,12% 0,05% 0,09% 
Resíduo Bruto (1-2-3-4-5) 29,10% 38,06% 13,71% 5,18% 10,10% 
Impostos Diretos 9,30% 12,16% 4,38% 1,66% 3,23% 
Resíduo Líquido (6-7) 19,80% 25,90% 9,33% 3,52% 6,87% 



Spread Total 100,00% 22,50% 17,50% 54,60% 11,20% 36,40% 53,00%
Custo administrativo 21,56% 4,85% 3,77% 11,77% 2,41% 7,85% 11,43%
Inadimplência 33,97% 7,64% 5,94% 18,55% 3,80% 12,37% 18,00%
Custo do compulsório 7,00% 1,58% 1,23% 3,82% 0,78% 2,55% 3,71% 
    -Depósito à vista 6,85% 1,54% 1,20% 3,74% 0,77% 2,49% 3,63% 
    -Depósito a prazo 0,15% 0,03% 0,03% 0,08% 0,02% 0,05% 0,08% 
Trubutos e taxas 8,37% 1,88% 1,46% 4,57% 0,94% 3,05% 4,44% 
   - Impostos indiretos 8,11% 1,82% 1,42% 4,43% 0,91% 2,95% 4,30% 
   -Custo do FGC 0,26% 0,06% 0,05% 0,14% 0,03% 0,09% 0,14% 
Resíduo Bruto  29,10% 6,55% 5,09% 15,89% 3,26% 10,59% 15,42%
Impostos Diretos 9,30% 2,09% 1,63% 5,08% 1,04% 3,39% 4,93% 
Resíduo Líquido  19,80% 4,46% 3,47% 10,81% 2,22% 7,21% 10,49%

Logo verifica-se que se a operação for paga em dia ou com atraso, mas liquidada, 
deve-se considerar que esse percentual passa a ser adicionado ao lucro, 
denominado a tabela de resíduo líquido. 

Dessa forma o lucro médio para as operações liquidadas por pagamento seria em 

torno de 53,77% (Resíduo Líquido 19,80% + Inadimplência 33,97%), ou de 34,23% 

considerando os 0,26% do FGC, o que nos remete a conclusão, que quanto menor o 

índice de inadimplência maior o ganho do setor bancário, uma vez que o bons 

pagadores acabam por pagar a conta dos maus pagadores. 

Tabela 13. As sociedades de microcrédito e as taxas praticadas em 2006  

INSTITUIÇÃO 
TAXA DE JUROS 

Jun/06 ESTATAL PRIVADA GARANTIAS 
Agência de Fomento do 
Paraná 

1,5% am efetivo Sim  Avalistas s/ 
restrições 

Portsol - Rio Grande do 
Sul 

4,11% am Sim - ONG 
Prefeitura/Governo 

do Estado 
 

Avalistas s/ 
restrições 

Crediamigo - BNB de 3,00%am até 
4,00% am + TAC 
3% sobre o valor 

do crédito 

Sim  Aval solidário 
de 3 a 10 
pessoas 

Vivacred - Rio de Janeiro de 3,9% am + TAC 
3% a 4,00% sobre 
o valor do crédito 

Sim - ONG 
Prefeitura/Governo 

do Estado 

 Avalistas s/ 
restrições 

Socialcred - Rio de Janeiro tabela price para 
06 meses, taxa 

efetiva de 
5,47%am 

 SIM Aval ou 
alienação 
fiduciária 

Ceape-PE em torno de 5,00% 
am 

 OSCIP Aval ou 
alienação 
fiduciária 



 

Retomando as operações ligadas a microfinanças, realizou-se pesquisa através dos 

sites das sociedades de microcrédito e a partir desta, construiu-se a Tabela 13. 

Ressalta-se que subsiste no país uma veradadeira indisponibilidade de informações 

com relação a taxas de juros e spreads especificamente nesse segmento, já que 

boa parte das instituições que operam o microcrédito, não subordinam-se ao Banco 

Central do Brasil ou remetem seus dados para qualquer órgão de controle. 

Observa-se na Tabela 13, que com exceção da primeira sociedade, a Agência de 

Fomento do Paraná, que trabalha com taxa de juros subsidiada, todas as demais 

trabalham com juros de mercado que variam entre 3,00% e 5,50% ao mês.  

Dessa forma comparando-se estes juros aqueles das operações destinadas ao 

crédito pessoal e as contas garantidas para as pessoas jurídicas, constata-se 

relativa similiaridade entre estas taxas, o que demonstra patamares acima do que é 

supostamente aceitável para as operações do microcrédito. 

Como pode ser observado nas Tabelas 14 e 15 os maiores spreads praticados no 

mercado bancário estão exatamente contemplados nas operações de conta-

garantida para pessoas jurídicas (53,6%aa) e no crédito pessoal para pessoas 

físicas (47,1%aa), perdendo apenas para os praticados nos cheques especiais das 

 Saldo 1/ 
 Faixas de atraso Taxas de juros2/ 

Média 
diária 

 

Sem 
Atraso 

 

15 a 
30 

dias 
 

31 a 
90 

dias 
 

Acima 
de 

90 dias 
 

Saldo
total 

  
  

 

%  
a.m. 

  
 

 a.a. 
  

 

Prazo 
Médio em dias 
 
 
 

2005           
Jan 5 760 274 39 269 1 082 1 220 2 598 44 169 4,58 71,17 277 
Fev 5 589 311 41 398 1 113 1 349 2 649 46 559 4,52 70,00 281 
Mar 6 887 313 43 853 1 263 1 428 2 800 49 344 4,45 68,71 283 
Abr 6 317 316 45 964 1 226 1 430 3 085 51 704 4,45 68,68 288 
Mai 6 455 307 47 958 1 364 1 432 2 951 53 706 4,52 69,93 291 
Jun 6 408 291 48 920 1 249 1 456 2 939 54 876 4,45 68,56 299 
Jul 5 985 285 50 405 1 154 1 431 3 011 56 771 4,49 69,41 306 
Ago 6 592 287 52 428 1 323 1 528 3 289 58 567 4,49 69,47 312 
Set 6 256 298 53 828 1 354 1 558 3 398 60 138 4,55 70,55 313 
Out 5 593 280 54 713 1 362 1 690 3 548 61 313 4,53 70,27 318 
Nov 5 729 286 55 990 1 456 1 748 3 723 62 918 4,46 68,74 316 
Dez 5 711 260 56 137 1 225 1 642 3 782 62 786 4,38 67,28 317 
2006           
Jan 6 646 302 57 104 1 487 1 748 4 012 64 350 4,47 68,92 319 
Fev 6 258 348 58 528 1 250 1 801 4 406 65 985 4,45 68,59 322 
Mar* 7 857 342 59 257 1 605 1 886 4 519 67 267 4,41 67,81 326 
Abr* 6 757 375 61 878 1 579 1 942 4 472 69 943 4,28 65,26 331 
Mai* 7 904 359 63 039 1 598 1 843 4 588 71 772 4,12 62,29 334 



pessoas físicas(130,8%). 

Tabela 14. Operações com juros prefixados - Crédito pessoal. Concessões, volumes 
e taxas de juros em R$ milhões.  

 

Dessa forma a de se convir que o microcrédito utilizado no Brasil pelas instituições 

de microfinanças, não subsidiadas pelos governos municipal e estadual, aplica taxas 

equivalentes as praticadas pelo sistema financeiro nacional, mas não aquelas 

destinadas aos investimentos, mas sim para o consumo, o que onera sobremaneira 

qualquer micronegócio que se venha a desenvolver. 

 
Tabela 15. Operações com juros prefixados - Conta garantida. Concessões, volumes 
e taxas de juros em R$ milhões. 

Mês 
Novas 

concessões Saldo1/     
Taxas de 

juros2/ Prazo 
                   Médio 

     Faixas de atraso     Saldo     
em 

dias 
             total       

 
Total 
mês Média Sem 15 a 30 

31 a 
90 

Acima 
de  

% 
a.m. % a.a.   

   diária Atraso dias dias 
90 

dias      
2005              

Jan 12 740 607 12 854 110 103 343 13 410 4,33 66,38 23 
Fev 12 012 667 13 406 112 109 352 13 980 4,36 66,91 22 
Mar 13 588 618 13 387 78 106 350 13 920 4,47 69,02 22 
Abr 12 963 648 13 992 92 103 386 14 573 4,52 70,00 22 
Mai 14 325 682 14 472 92 101 398 15 063 4,51 69,81 23 
Jun 14 041 638 14 659 94 105 419 15 292 4,53 70,15 23 
Jul 13 518 644 14 748 99 122 450 15 450 4,54 70,34 23 
Ago 14 518 631 14 420 92 125 483 15 120 4,56 70,73 23 
Set 14 215 677 15 284 118 116 484 16 002 4,55 70,54 22 
Out 14 111 706 15 763 112 134 509 16 519 4,55 70,55 23 
Nov 14 882 744 15 900 121 138 529 16 689 4,56 70,72 23 
Dez 15 177 690 15 551 101 125 556 16 333 4,54 70,30 23 
2006           
Jan 15 128 688 15 954 132 132 597 16 815 4,50 69,56 23 
Fev 12 720 707 16 410 156 145 613 17 324 4,47 68,98 22 

Mar * 16 425 714 16 412 135 156 650 17 354 4,56 70,69 22 
Abr* 13 804 767 16 299 166 161 682 17 308 4,45 68,58 21 
Mai* 15 639 711 16 046 160 163 727 17 095 4,52 69,93 22 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil. 



 

A incompatibilidade dessas taxas com relação a custos e prazos são fatores que 

levam por um lado os microempreendedores a dificuldades financeiras e a quebra 

do seu negócio e por outro lado não são suficientes para remunerar o capital das 

sociedades de microfinanças haja vista o volume de crédito ainda ser incompatível 

com os custos operacionais daquelas instituições. 

Tabela 16. Decomposição do spread por tipo de operação, com base em jun/06. 

 

O fator inadimplência embutido nas taxas de juros oneram sobremaneira a operação 

de crédito. Imagine-se o mercado trabalhando com custo de inadimplência zero, 

reduziria-se a taxa em torno de 34,23%, passando dessa forma uma taxa de juros 

que hoje encontra-se em torno de 4,50% para 2,95%, uma sensível redução de 

1,5404%. 

Decomposição 
Pessoa Jurídica 

 
Base 
2004 

Spread 
Médio A.F.Paraná Portsol

Credamigo-
BNB 

Vivacred-
RJ 

Socialcred-
RJ 

Ceape-
PE 

Taxas juros 
praticadas   1,50% 4,11% 4,94% 5,00% 5,47% 5,00% 

Spread Total 100,00% 84,35% 1,27% 3,47% 4,17% 4,22% 4,61% 4,22% 
Custo 

administrativo 21,56%  0,27% 0,75% 0,90% 0,91% 0,99% 0,91% 
Inadimplência 33,97%  0,43% 1,18% 1,42% 1,43% 1,57% 1,43% 

Custo do 
compulsório 7,00%  0,09% 0,24% 0,29% 0,30% 0,32% 0,30% 
-Depósito à 

vista 6,85%  0,09% 0,24% 0,29% 0,29% 0,32% 0,29% 
-Depósito a 

prazo 0,15%  0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Trubutos e 

taxas 8,37%  0,11% 0,29% 0,35% 0,35% 0,39% 0,35% 
-Impostos 
indiretos 8,11%  0,10% 0,28% 0,34% 0,34% 0,37% 0,34% 

-Custo do 
FGC 0,26%  0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Resíduo 
Bruto  29,10%  0,37% 1,01% 1,21% 1,23% 1,34% 1,23% 

Impostos 
Diretos 9,30%  0,12% 0,32% 0,39% 0,39% 0,43% 0,39% 
Resíduo 
Líquido  19,80%  0,25% 0,69% 0,83% 0,84% 0,91% 0,84% 

custo de 
captação(*) 15,65%  0,23% 0,64% 0,77% 0,78% 0,86% 0,78% 



 

Tabela 17. Decomposição do spread por tipo de operação, com base em jun/06. 

 

Observa-se de fato que a prática do microcrédito no Brasil só diz respeito 

efetivamente ao valor do crédito que é concedido, ficando o custo da operação, 

equivalente ou superior a qualquer outra operação bancária, uma vez que a 

destinação do microcrédito, não tem como pressuposto o consumo, mas sim, o 

fomento a atividade empresarial para micro e pequenas empresas, que necessitam 

investir em ativos fixos e de giro, para a sua manutenção e desenvolvimento. Dessa 

forma o custo das operações no microcrédito, não podem ser compatíveis com o 

custo de operações que baseiam-se no consumo para pessoas físicas e jurídicas. 

Com efeito, nas tabelas 16 e 17, demonstra-se a decomposição do spread(conforme 

a tabela 11) e em função das taxas apresentadas na tabela 13. Tem-se que os 

spreads médios praticados por essas instituições estão próximos dos 85%, ou seja, 

constata-se uma quase perfeita equivalência entre o spread do microcrédito, com os 

spreads das operações de crédito ao consumidor das pessoas físicas e das contas 

garantidas das pessoas jurídicas. 

Assim demonstra-se que os juros praticados para as operações destinadas ao 

investimento para os micro e pequenos negócios se assemelham aos praticados 

para o consumo, o que é econômica e financeiramente é verdadeiro absurdo. 

Decomposição 
Pessoa Física 

 
Base 
2004 SPREAD A.F.Paraná Portsol

Credamigo-
BNB 

Vivacred-
RJ 

Socialcred-
RJ 

Ceape-
PE 

Taxas juros 
praticadas  MÉDIO 1,50% 4,11% 4,94% 5,00% 5,47% 5,00% 

Spread Total 100,00% 85,00% 1,28% 3,49% 4,20% 4,25% 4,65% 4,25% 
Custo 

administrativo 21,56%  0,27% 0,75% 0,90% 0,91% 0,99% 0,91% 
Inadimplência 33,97%  0,43% 1,18% 1,42% 1,43% 1,57% 1,43% 

Custo do 
compulsório 7,00%  0,09% 0,24% 0,29% 0,30% 0,32% 0,30% 

-Depósito à vista 6,85%  0,09% 0,24% 0,29% 0,29% 0,32% 0,29% 
-Depósito a 

prazo 0,15%  0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Trubutos e taxas 8,37%  0,11% 0,29% 0,35% 0,35% 0,39% 0,35% 

-Impostos 
indiretos 8,11%  0,10% 0,28% 0,34% 0,34% 0,37% 0,34% 

-Custo do FGC 0,26%  0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Resíduo Bruto 29,10%  0,37% 1,01% 1,21% 1,23% 1,34% 1,23% 



A alegativa possível para esta equivalência deve estar associada a taxa de captação 

(custo do dinheiro) que para ambos os casos se situa em torno de 15% , conforme 

Tabela 18. 

Tabela 18. Taxas de aplicação, captação e spread. Consolidadas1/ . 
              
           % a.a.

Mês     
Taxa de 
aplicação   

Taxa de 
captação   Spread     

                      
    Geral Pessoa Pessoa Geral Pessoa Pessoa Geral Pessoa Pessoa

      jurídica Física   jurídica Física   jurídica física 
2005 Jan  46,18 32,17 61,99 18,27 18,31 18,21 27,91 13,86 43,78 

 Fev  46,44 32,44 61,80 18,76 18,89 18,59 27,68 13,55 43,21 
 Mar  46,66 32,87 61,59 18,97 19,20 18,68 27,69 13,67 42,91 
 Abr  47,10 33,27 61,69 19,38 19,61 19,09 27,72 13,66 42,60 
 Mai  47,83 33,67 62,51 19,41 19,85 18,88 28,42 13,82 43,63 
 Jun  47,32 33,38 61,32 19,19 19,83 18,43 28,13 13,55 42,89 
 Jul  47,22 32,98 61,26 18,98 19,62 18,22 28,24 13,36 43,04 
 Ago  47,42 33,21 61,05 18,92 19,50 18,24 28,50 13,71 42,81 
 Set  48,12 33,28 62,06 18,67 19,24 18,03 29,45 14,04 44,03 
 Out  48,15 33,43 61,68 18,39 18,92 17,80 29,76 14,51 43,88 
 Nov  47,05 32,36 60,43 17,69 18,16 17,18 29,36 14,20 43,25 
 Dez  45,93 31,68 59,26 17,14 17,69 16,52 28,79 13,99 42,74 

2006 Jan  46,06 31,32 59,68 16,44 16,81 16,04 29,62 14,51 43,64 
 Fev  46,21 31,64 59,18 16,01 16,47 15,52 30,20 15,17 43,66 
 Mar * 45,72 30,69 59,02 15,54 16,03 15,02 30,18 14,66 44,00 
 Abr * 45,04 30,63 57,78 15,20 15,62 14,76 29,84 15,01 43,02 
 Mai * 43,85 29,72 56,14 15,33 15,65 15,00 28,52 14,07 41,14 

1/ As taxas geral e PJ referem-se à média das operações pactuadas a juros prefixados, pós-fixados 
referenciados em câmbio e flutuantes. As taxas de PF referem-se apenas as operações com juros 
prefixados. 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
 

4.7 Comparativo das margens líquidas de rentabilidade da empresas 

pesquisadas com as taxas de microfinanças praticadas 

Na pesquisa realizada no mercado varejista, onde se concentra o maior número de 

empresas do setor informal, bem como, micro e pequenas empresas49, levantamos o 

demonstrativo de resultados e os investimentos necessários para se montar um 

negócio de três seguimentos: franquia de fastfood; franquia de prestação de serviços 

e venda de aparelho de telefonia móvel e franquia de uma papelaria50. Nessa 

                                                
49 Boletim Estatístico de micro e pequenas empresas � Observatório Sebrae � 1º. semestre 2005 
50 Estudos realizados pela Premium Administração e Consultores Ltda. � Consultor Joaquim José Bezerra Neto - 
2004 



análise utilizaremos os demonstrativos constantes nos anexos 01 e 02, relativos ao 

seguimento de telefonia móvel. 

Observa-se no demonstrativo que a empresa necessita de um investimento na 

ordem de R$ 254.000,00 para montar o negócio, sem contar com o investimento 

imobiliário que seria a aquisição da cessão de direitos junto ao shopping para 

instalar a loja. 

Com a projeção de resultado, anexo 02, tem-se a rentabilidade final do negócio, 

quando as vendas já ultrapassam o ponto de equilíbrio comercial. Nessa projeção o 

resultado final encontra-se na ordem de 8,55% para um faturamento médio mensal 

estimado de R$ 200.000,00, o que representa a lucro líquido nominal de R$ 

17.097,00 

Levando em consideração que o investidor desse pequeno negócio resolvesse 

tomar o capital para investimento através do crediamigo no BNB, a uma taxa média 

de juros 3,00% am e um TAC � Taxa de abertura de crédito, também de 3% sobre o 

valor do crédito e utilizando-se duas formas de amortização, o sistema americano e 

a tabela price ou sistema francês, têm-se diferenciais significativos dos payback 

period51.  

De fato considerando que a empresa tem um lucro líquido nominal de R$ 17.097,00 

a mesma deve pagar com esse lucro a prestação de R$ 15.447,98, o que representa 

91,00% do seu lucro durante o período de 24 meses. 

Considerando o resultado de caixa sem o pagamento do empréstimo, encontramos 

uma TIR (taxa interna de retorno) na ordem de 3,96%am, comparando com o custo 

do banco de 3,00% o negócio apresenta um superávit de 0,96% am, o que garante 

um  NPV (valor presente líquido) de R$ 27.926,26. 

Dessa forma, qualquer taxa de juros que vier financiar o negócio que for superior a 

3,96% inviabilizará a operação, isso sem contar que durante 24 meses nenhum valor 

relativo a lucro deverá ser retirado do negócio, pois todo ele está comprometido 

durante pelo menos 24 meses com a amortização do empréstimo. 

                                                
51 Ver apêndice C. 



Payback =  Investimento / Fluxo de caixa livre = 261.620,00 / 17.097,00 = 15 meses 

ou aproximadamente 1,5 anos. 

Lembra-se ainda,  que não estão previstas a inadimplência no recebimento das 

vendas e nem mesmo oscilações bruscas nas projeções de vendas, além da 

depreciação que não foi contemplada, pois quaisquer desses fatores poderá trazer a 

empresa para o prejuízo operacional. 

Analisando as demais demonstrações de resultados de outros segmentos que 

encontram-se nos anexos, chega-se a resultado semelhante no que diz respeito as 

rentabilidades líquidas dos negócios.  

Trazendo essa realidade para os micronegócios onde as margens de lucro podem 

até ser maiores, mais se compensam com os volumes de recursos que são 

nominalmente menores, além das taxas de juros que ficam ainda maiores em função 

da informalidade nas operações e levando-se em consideração que o 

microempreendedor não dispõe de capital para esperar por um payback muito longo. 

Assim concluí-se que o microcrédito à taxa de mercado é inviável para pequenas e 

microempresas. 

Para complementar a análise, produziu-se simulações com algumas situações 

considerando as oscilações dessas taxas e das rentabilidades dos negócios. 

Na Tabela 19 manteve-se o mesmo faturamento e investimento e oscilamos o lucro 

para baixo dos 8,55% projetados no modelo.   taxa de juros subiu para 4%, o prazo 

se manteve no mesmo patamar. Com isso pode-se observar que quanto menor o 

lucro líquido do empreendimento mais distante ficará o seu retorno, inviabilizando a 

operação. 

 

 

 

 



 Tabela 19. Simulação mantendo a taxa de juros e variando a taxa de lucro para 

baixo 

 

Na Tabela 20 manteve-se a taxa de juros em 4% e fez-se o lucro crescente de 

8,55% até 12,50%. Nesse caso o payback chega a um número de 24 meses quando 

atingir uma taxa de lucro de 10,50%, ou seja, o lucro precisa ser acrescido em mais 

de 23% para viabilizar o negócio com esse nível de taxa. 

Tabela 20. Simulação mantendo a taxa de juros e variando a taxa de lucro para cima 

Vendas 
R$ 

Lucro 
Líquido 
Nominal 

R$         % 
Investimento

R$ 
Financiam.

R$ 

Taxa 
Juros 

% 
Tac 
% 

Pz 
meses 

Juros 
R$ 

Fluxo 
Livre 
R$ 

pay 
Bac 

meses
           
200.000 17.100 8,55 254.000 261.620 4,00 3,00 24 10.464 6.635 38 
200.000 18.000 9,00 254.000 261.620 4,00 3,00 24 10.464 7.535 34 
200.000 19.000 9,50 254.000 261.620 4,00 3,00 24 10.464 8.535 30 
200.000 20.000 10,00 254.000 261.620 4,00 3,00 24 10.464 9.535 27 
200.000 21.000 10,50 254.000 261.620 4,00 3,00 24 10.464 10.535 24 
200.000 22.000 11,00 254.000 261.620 4,00 3,00 24 10.464 11.535 22 
200.000 23.000 11,50 254.000 261.620 4,00 3,00 24 10.464 12.535 20 
200.000 24.000 12,00 254.000 261.620 4,00 3,00 24 10.464 13.535 19 
200.000 25.000 12,50 254.000 261.620 4,00 3,00 24 10.464 14.535 17 

Vendas Lucro líquido Investimento Financ. 
Taxa 
Juros Tac Pz Juros 

 
Fluxo
 Livre

 
Pay 

Back
 Nominal %   % %     
   
200.000   17.100  8,55   254.000    261.620  4,00 3,00 24  10.464  

  
6.635 38

   
200.000   17.000  8,50   254.000    261.620  4,00 3,00 24  10.464  

  
6.535 39

   
200.000   16.000  8,00   254.000     261.620  4,00 3,00 24  10.464  

  
5.535 46

   
200.000    15.000  7,50   254.000     261.620  4,00 3,00 24  10.464  

  
4.535 56

   
200.000    14.000  7,00   254.000     261.620  4,00 3,00 24  10.464  

  
3.535 72

   
200.000   13.000  6,50   254.000     261.620  4,00 3,00 24  10.464  

  
2.535 100

   
200.000    12.000  6,00   254.000     261.620  4,00

 
3,00 24  10.464  

  
1.535 165

   
200.000    11.000  5,50   254.000     261.620  4,00 3,00 24  10.464  

     
535  475

   
200.000    10.000  5,00   254.000     261.620  4,00 3,00 24  10.464  

   
(464) -546



 

Tabela 21. Simulação alterando a taxa de juros para 5% e aumentando as taxas de 

lucro 

Vendas Lucro Líquido Investimento Financiamento 
Taxa 
Juros Tac Pz Juros 

Fluxo 
Livre 

Pay 
back 

(R$) 
Nominal 

(R$) % (R$) (R$) % % meses (R$) (R$) meses
200.000 17.1000 8,55% 254.000 261.620 5% 3% 24 13.081 4.019 63 
200.000 18.000 9,00% 254.000 261.620 5% 3% 24 13.081 4.919 52 
200.000 19.000 9,50% 254.000 261.620 5% 3% 24 13.081 5.919 43 
200.000 20.000 10,00% 254.000 261.620 5% 3% 24 13.081 6.919 37 
200.000 21.000 10,50% 254.000 261.620 5% 3% 24 13.081 7.919 32 
200.000 22.000 11,00% 254.000 261.620 5% 3% 24 13.081 8.919 28 
200.000 23.000 11,50% 254.000 261.620 5% 3% 24 13.081 9.919 26 
200.000 24.000 12,00% 254.000 261.620 5% 3% 24 13.081 10.919 23 
200.000 25.000 12,50% 254.000 261.620 5% 3% 24 13.081 11.919 21 

 

Na Tabela 21 aumentou-se a taxa de juros para 5% e a do lucro gradativamente de 

8,55% até 12,50%, conseguindo-se uma boa redução no payback de 63 meses 

inicialmente para 21 meses no final, todavia, estamos falando de um acréscimo na 

taxa de lucratividade na ordem de 46% e um payback que dificilmente poderá ser 

suportado pelo pequeno e microempreendedor. 

Na Tabela 22 manteve-se a lucratividade e demais variáveis e foi-se reduzindo 

gradativamente a taxa de juros de 5% para 1%, com isso conseguiu-se reduzir o 

payback de 63 meses para 18 meses, tornando o retorno do investimento pouco 

mais suportável. 

Tabela 22. Simulação mantendo a taxa de lucro e reduzindo gradativamente a taxa 

de juros  

Vendas 
Lucro 

 Líquido Invest Financ 
Tx 

Juros Tac Pz Juros 
Fluxo 
Livre 

Pay 
Back 

(R$) 
Nominal 

(R$) % (R$) (R$) (%) (%)  (R$) (R$) (Mês)
  
200.000    17.100  8,55   254.000 

   
261.620  5,00 3 24  13.081  

           
4.019 63

  
200.000    17.100  8,55   254.000 

   
261.620  4,50 3 24  11.772   5.327 48

  
200.000    17.100  8,55   254.000 

   
261.620  4,00 3 24  10.464   6.635  38



  
200.000    17.100  8,55   254.000 

   
261.620  3,50 3 24    9.156   7.943  32

  
200.000   17.100  8,55   254.000 

   
261.620  3,00 3 24    7.848   9.251  27

  
200.000    17.100  8,55   254.000 

   
261.620  2,50 3 24    6.540  

 
10.559 24

  
200.000    17.100  8,55   254.000 

   
261.620  2,00 3 24    5.232  

 
11.867 21

  
200.000    17.100  8,55   254.000 

   
261.620  1,50 3 24    3.924  

 
13.175 19

  
200.000    17.100  8,55   254.000 

   
261.620  1,00 3 24    2.616  

 
14.483 18

 

Com as demonstrações dessas tabelas fica fácil de verificar que a taxa de juros e a 

taxa de lucro são elementos preponderantes na viabilidade econômica e financeira 

de um negócio, seja ele de que tamanho for. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Conclusões 

O entendimento do microcrédito no Brasil está voltado apenas para o tamanho do 

valor do crédito, a utilização das taxas no mesmo nível do mercado financeiro 

inviabiliza o propósito principal do microcrédito, que é fomentar a atividade 

econômica de pequenos e microempreendimentos gerando desenvolvimento local. 

A atual política  brasileira de microcrédito acha-se assentada em patamares de taxas 

de juros que inviabilizam os pequenos e micronegócios. Isto acontece por um lado, 

pelas necessidades que os operadores financeiros têm de garantir retorno aos seus 

empréstimos. Neste caso, impõem aos tomadores de crédito, spreads baseados nas 

taxas de captação e custos do mercado financeiro e não nas possibilidades de 

pagamento dos seus tomadores. 

Por outro lado, constatou-se que estes spreads elevados acima do grau de 

suportabilidade dos médios e pequenos negócios, condicionou decréscimo 

substanciais no número de contratos de empréstimos. Com efeito, no período de 

janeiro de 2004 a fevereiro de 2006 o número de contratos de crédito livre 



(consumo) foi 14 vezes superior ao crédito para uso produtivo (microcrédito), o que 

foi confirmado pelo não aumento no volume do microcrédito de 2002 até 2006. 

Além disso, constatou-se que o crédito consignado (INSS) foi duas vezes superior 

ao microcrédito nas modalidades de produtivo orientado, produtivo e popular. 

Por fim, ao proceder-se experimentos de simulação, confirmou-se a impossibilidade 

de os pequenos e médios negócios suportarem as taxas de juros praticadas no 

microcrédito do Brasil, vez que estas se assemelham ao do crédito para o consumo, 

portanto, crédito sem o objetivo direto de produção. Ressalta-se que as conclusões 

aqui apresentadas se assemelham aquelas obtidas por Toscano52, não obstante 

estas tenham sido derivadas na atualidade, enquanto as de Toscano tenham sido 

geradas em 2002. Isto sem dúvida confirma que a política de microcrédito no país, 

não mudou ao longo do período 2002-2006. Em conseqüência, confirmou-se a 

hipótese de trabalho, a qual afirmava que as taxas de juros praticadas no 

microcrédito no Brasil eram condicionantes da inadimplência dos tomadores e, 

portanto, inviabilizadora de políticas de crescimento e distribuição de renda e riqueza 

no país, não contribuindo para o desenvolvimento local. 

 

5.2 Recomendações 

 

O microcrédito deve ser conduzido por organismos que não visem lucros e que 

trabalhem com taxas de juros subsidiadas, fora do controle do Banco Central do 

Brasil, pois do contrário, continuaremos a ter operações de valores baixos, com 

taxas de juros elevadas e pouca liquidez, ocasionando um alta taxa de inadimplência 

e levando os tomadores e doadores do crédito a inviabilidade de seus negócios e 

propósitos. 

                                                
52 Idalvo Toscano. Economista, com curso de mestrado em Planejamento Urbano (FGV/SP), funcionário licenciado do Banco 
Central do Brasil. Consultor do �Banco Popular de Belo Horizonte � BANPOP�. Participante da pesquisa "Aspectos Econômicos 
do Desenvolvimento Local", dos Institutos PÓLIS e ILDES (Fundação Friedrich Ebert) de São Paulo (SP) e do Instituto de 
Estudos Socioeconômicos � INESC, de Brasília (DF). Coordenador nacional do GT do Marco Legal para um Sistema de 
Crédito Popular Solidário, da rede de Socioeconomia Solidária. Palestra proferida no I semminário Banco Central sobre 
Microcrédito 27/09/2002, 
O jardim de caminhos que se bifurcam: o microcrédito no Brasil. 
 



Por fim, cumpre-nos apenas o pesar de vermos um país com tantos 

empreendedores, com tantas idéias simples, e que, com pouco capital, poderiam se 

tornar negócios rentáveis, mas que se inviabilizam pelas elevadas taxas de juros 

praticadas no sistema financeiro nacional tudo em total cumplicidade com o Banco 

Central do Brasil. 
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ORÇAMENT O LOJA COMERCIAL APÊNDICE  A
PROF. RESP.:  

EMPREENDIMENT O:  SERVIÇOS DE TELEFONIA CREA: 
LOCAL:   SHOPPING DATA-BASE: 

SERVIÇO Unid. Quant Custo Unit Custo Total % Total

1.1.1 pro jeto  de arquitetura Vb 0,00
1.1.2 pro jetos de instalações (A /C, incendio,eletrico) Vb 700,00
1.1.3  pro jeto lumino tecnica Vb 0,00
1.1.4 pro jeto  de design gráfico Vb
1.2.1 arquiteto  responsável pela obra (empresa) Vb

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
700,00 0,28%

2.1.1 despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos). Vb 350,00
2.1.2 demolição de v itrine (retirada dos v idros) Vb 0,00
2.1.3 demolição de armários, gesso, e piso  de granito  exis Vb 600,00
2.1.4 demolição da estrutura metálica (mezzanino e vitrine) Vb 200,00
2.1.5 transporte de entulho Vb 100,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
1.250,00 0,49%

3.1 Estrutura Metálica para suporte do ar-condicionado vb 200,00
3.2 Estrutura  Suporte da Porta Principal (porta Carneiro) montante 120x150mm vb 450,00
3.3  Estrutura metalica para esconder a porta Carneiro vb 300,00
3.4 vb
CUSTO TOTAL DO ÍTEM

950,00 0,37%
4.1.1 desmonte do  aparelho  + dutos existentes vb
4.1.2 realocação do  aparelho  e dutos+caixas plenas vb
4.1.3 co locação de grelhas + acabamentos vb

SUBTOTAL
4.900,00 1,93%

4.2.1 desmonte do  sis tema atual vb
4.2.2 realocação do  pontos vb
4.2.3 teste + co locação de acabamentos vb

SUBTOTAL
600,00 0,24%

4.3.1 dimers vb 210,00
4.3.2 tubulação e fiação vb 633,00
4.3.3 tomadas e interruptores vb 400,00
4.3.4 mão-de-obra eletric ista (elétrica e telefone) vb 600,00
4.3.5 fo rnecimento de luminárias (LUMINI) vb 20% 80% 3.446,47
4.3.6 instalção  das luminárias vb 210,00

SUBTOTAL
5.499,47 2,17%

4.4.1 Receiver + caixas de som vb 30% 70% 930,00
4.4.2 fios vb 30% 70% 40,00
4.4.3 Directv vb 30% 70% 199,00

SUBTOTAL
1.169,00 0,46%

4.5.1 tubulação e fiação vb
4.5.2 instalação dos sensores e central vb

SUBTOTAL
0,00 0,00

4.6.1 tubulação de água fria vb
4.6.2 tubulação de esgoto vb
4.6.3 louças e metais (fo rnecimento) vb
4.6.4 mão-de-obra vb

SUBTOTAL
0,00 0,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
12.168,47 4,79%

5.1 colocação rodapé de alumínio ml 45,00 4,00
5.2 rodapé de alumínio (ALBRA) vb

vb 0,00
vb

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
0,00 0,00%

6.1 argamassa de nivelamento (contrapiso) kg 500,00 1,37 685,80
6.2 piso solarium 50x50cm m2 33,00 25,80 825,60
6.3 mão-de-obra contrapiso e colocação do piso m2 33,00 15,00 495,00
CUSTO TOTAL DO ÍTEM

2.006,40 0,79%
7.1 conjunto porta do  depósito  + bandeira fixa cj 1,00 450,00 440,00
7.2 armário  do  depósito cj 1,00 250,00 250,00
7.3 ferragens dos armarios + portas cj 50,00
7.4 armário  sob bancada cj 1,00 200,00 350,00
7.5 armário  sobre bancada cj 1,00 450,00 400,00
CUSTO TOTAL DO ÍTEM

1.490,00 0,59%
8.1 parede de gesso estruturado m2 47,90 25,00 1.197,50
8.2 forro de gesso estruturado m2 32,00 25,00 800,00
8.3 alçapão de gesso emoldurado em perfil de alumínio un 1,00 100,00 100,00
8.4 rebaixo cantoneira " u"  em todo encontro teto parede un 45,00 12,00 540,00
CUSTO TOTAL DO ÍTEM

2.637,50 1,04%
9.1.1 fo rnecimento  (instalação já incluida) un 1,00 4.000,00
9.1.2 pintura da porta un 1,00 1.500,00
9.2.1 fo rnecimento  de bancada de granito un 1,00 180,00 78,00
9.2.2 co locação da bancada un 1,00 50,00 50,00
9.3.1   M oveis (Servinox) un 1,00 7.200,00
9.3.2 Vidros (VIDROMEX) un 1,00 5.200,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
18.028,00 7,10%

10.1 tintas e resinas vb 1.000,00
10.2 mão-de-obra pintura de tetos e paredes vb 600,00
10.3 pintura resina sintética piso solarium m²
10.4 pintura da porta e bandeira (inclui portal metálico) cj 1,00
CUSTO TOTAL DO ÍTEM

1.600,00 0,63%
11.1 Automação comercial (impressora fiscal) vb 1.488,00
11.2 Automação comercial (leitora de codigo de barras) 1.288,00
11.3 Automação comercial (gaveta de caixa) 199,00
11.4 tela touch screen (modulo consulta) vb 5,00 1.800,00 9.000,00
11.5 tela plana para o caixa 5,00 1.500,00 7.500,00
11.6 computadores + no-break 5,00 1.700,00 8.500,00
11.7 programa de consulta "Sommelier on Line"
11.8 aparelho de fax + telefone sem fio 520,00
11.9 Material para instalação dos computadores (cabos e tomadas) 177,42
CUSTO TOTAL DO ÍTEM

28.672,42 11,29%

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO 69.502,79 27,38%

12.1   Contador - honorãrios de abertura de lo ja cj 1,00 500,00 500,00
12.2 impressão de papelaria (cartoes, mailing, envelopes, cartao  agradec.) cj 1,00 250,00 2.466,00
12.3 Impressão de no tas fiscais cj
12.4 impressão de mailing de abertura de lo ja cj 1,00 200,00 8.472,00
12.5  Distribuição  do  mailing de abertura de loja cj 1,00
12.6 Embalagens (saco las + caixas) cj 2000,00 1,80 3.600,00
12.7 Unifo rmes cj 16,00 20,00 320,00
12.6 Taxa de Franquia cj 1,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
15.358,00 6,05%

13.1   A parelhos telefônicos cj 1161,00 111,97 129.997,17
13.2   A cessórios cj 5,00 2.000,00 10.000,00
13.3   TIM Chips cj 1161,00 25,00 29.025,00

cj 0,00
cj

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
169.022,17 66,57%

14.1 Capital de Giro cj 1,00
cj 1,00
cj

1.1 Projetos

1.2 Adm da Obra

2.1 Serviços Preliminares

4.1 Instalação ar-condicionado
4.900,00

4.3 Instal. elétrica e telefone

4.4 Instalação TV e Som

4.5 Instalação de alarme 0,00

4.2 Instalação contra incêndio 600,00

4.6 Instalação Hidráulica

9.1 Porta de enrolar

9.2 granito

9.3 Moveis + Vidros



200.000    

% Vendas % Vendas

 10% margem Líquida 198.518 
Ponto de Equilíbrio 118.766 

Vendas de Produtos 90,91% 200.000 0,00%
Vendas de Serviços 9,09% 20.000   

VENDAS TOTAIS 100,0% 220.000 100,0% 118.766
Impostos (PIS e COFINS) 3,65% 8.030     3,65% 4.335     

VENDA LÍQUIDAS 211.970 114.431
ICMS 17,00% 34.000 17,00% 18.928
ISS 5,00% 1.000 5,00% 371
CMV 52,00% 104.000 52,00% 52.053

Lucro Bruto / Margem Bruta 36,49% 72.970 #DIV/0! 43.079

Despesas / Custos 24,82% 54.599 19,58% 43.079
Variáreis 11,38% 25.036 6,14% 13.516

Comissão sobre vendas 3,00% 6.600 3,00% 3.563
CPMF 0,38% 836 0,38% 451
Aluguel Shopping 5,00% 11.000 5,00% 5.938
Custo de Crédito 3,00% 6.600 3,00% 3.563

Fixas 13,44% 29.563 13,44% 29.563
Folha 3,03% 6.672 3,03% 6.672
Encargos 1,82% 4.003 1,82% 4.003
Beneficios 1,47% 3.238 1,47% 3.238
Pró-labore 1,36% 3.000 1,36% 3.000
Condominio - Shopping 2,27% 5.000 2,27% 5.000
Fundo Propaganda - Shopping 0,45% 1.000 0,45% 1.000
Impostos Prediais - Shopping 0,20% 450 0,20% 450
Energia 0,68% 1.500 0,68% 1.500
Telefone 0,55% 1.200 0,55% 1.200
Sistema / Comunicação 0,45% 1.000 0,45% 1.000
Manutenção e Conservação 0,23% 500 0,23% 500
Serviços prestados PJ 0,23% 500 0,23% 500
Material de Expediente 0,23% 500 0,23% 500
Embalagem 0,23% 500 0,23% 500
Outras Despesas 0,23% 500 0,23% 500

Resultado Operacional 8,35% 18.371 0,00% 0
Contr. Social (lucro pres.) 1,08% 2.376 1,08% 0
Imp. de Renda (lucro pres.) 1,20% 2.640 1,20% 0
Resultado Após IR/CS 13.355 0
Margem Líquida % 6,07% 0,00%

Mês Projetado Ponto Equílibrio

APÊNDICE B
SERVIÇOS DE TELEFON IA CELULAR- SHOPPIN G 



APÊNDICE C
LIVRARIA

VLR UNIT    QUANT. PREÇO TOTAL
MOBILIÁRIO
Estantes, balcões, etc 30.000,00    1                   33.000,00
Vitrines 7.000,00      1                   7.000,00
SUBTOTAL 40.000,00
REFORMAS     VLR UNIT    QUANT. PREÇO TOTAL
Revestimento paredes com pint 3.056,34      1                   3.056,34
Piso (instalado) 8.049,60      1                   8.049,60
Teto 2.680,92      1                   2.680,92
Instalações Elétricas 11.544,00    1                   6.939,54
Outros 273,60          1                   273,60
Ar Condicionado 10.000,00    1                   10.000,00
SUBTOTAL 31.000,00             
DESPESAS PRÉ-OPERACION VLR UNIT    QUANT. PREÇO TOTAL
Taxa de Franquia 25.000,00    1                   25.000,00             
Placa Externa Comodato
Projeto Arquitetônico 1.000,00      1                   1.000,00               
Campanha Lançamento 15.000,00    1                   15.000,00             
SUBTOTAL 41.000,00             
INFORMÁTICA VLR UNIT    QUANT. PREÇO TOTAL
Equipamentos 13.000,00
Software Comodato
SUBTOTAL 13.000,00
ESTOQUE INICIAL  VLR UNIT    QUANT. PREÇO TOTAL
ESTOQUE INICIAL  100.000,00  1 100.000,00
SUBTOTAL 100.000,00

TOTAL APROXIMADO DO INVESTIMENTO 225.000,00

obs: Os valores acima excluem a aquisição de pontos comerciais e/ou pag
        de cessão de direitos em geral.

PROJEÇÃO DO INVESTIMENTO

 
 
 

 



LIVRARIA 
200.000      350.000       410.000      460.000     520.000      590.000       660.000      760.000      830.000        900.000         975.000       1.065.000    

% $ % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas
 5% margem Líquida 80.253    80.294     64.919    72.628   72.561    72.513     72.513    175.571  72.513      72.513       71.024     64.830     
Ponto de Equilíbrio 63.612    57.426     46.333    50.083   50.083    50.083     50.083    84.131    50.083      50.083       49.072     46.333     

Vendas de Produtos 100,0% 1.065.000 100,0% 200.000   100,0% 150.000   100,0% 60.000      100,0% 50.000     100,0% 60.000      100,0% 70.000       100,0% 70.000      100,0% 100.000    100,0% 70.000      100,0% 70.000       100,0% 75.000       100,0% 90.000       
VENDAS TOTAIS 1.065.000 200.000 150.000 60.000 50.000 60.000 70.000 70.000 100.000 70.000 70.000 75.000 90.000

Impostos (PIS e COFINS) 3,65% 38.873 3,65% 7.300       3,65% 5.475       3,65% 2.190        3,65% 1.825       3,65% 2.190        3,65% 2.555         3,65% 2.555        3,65% 3.650        3,65% 2.555        3,65% 2.555         3,65% 2.738         3,65% 3.285         

VENDA LÍQUIDAS 96,35% 1.026.128 96,35% 192.700 96,35% 144.525 96,35% 57.810 96,35% 48.175 96,35% 57.810 96,35% 67.445 96,35% 67.445 96,35% 96.350 96,35% 67.445 96,35% 67.445 96,35% 72.263 96,35% 86.715
ICMS 5,44% 57.936 5,44% 10.880 5,44% 8.160 5,44% 3.264 5,44% 2.720 5,44% 3.264 5,44% 3.808 5,44% 3.808 5,44% 5.440 5,44% 3.808 5,44% 3.808 5,44% 4.080 5,44% 4.896
CMV 60,00% 639.000 58,00% 116.000 58,00% 87.000 58,00% 34.800 60,00% 30.000 60,00% 36.000 60,00% 42.000 60,00% 42.000 70,00% 70.000 60,00% 42.000 60,00% 42.000 60,00% 45.000 58,00% 52.200

Lucro Bruto / Margem Bruta 30,91% 329.192 32,91% 65.820 32,91% 49.365 32,91% 19.746 30,91% 15.455 30,91% 18.546 30,91% 21.637 30,91% 21.637 20,91% 20.910 30,91% 21.637 30,91% 21.637 30,91% 23.183 32,91% 29.619

Despesas / Custos 21,03% 223.952 14,19% 28.373 16,75% 25.129 27,19% 16.316 31,34% 15.671 27,20% 16.320 24,24% 16.970 24,24% 16.970 18,96% 18.957 24,24% 16.970 24,24% 16.970 22,73% 17.044 20,29% 18.262
Variáreis 6,55% 69.769 6,52% 13.035 6,53% 9.791 6,57% 3.940 6,59% 3.295 6,57% 3.945 6,56% 4.594 6,56% 4.594 6,58% 6.581 6,56% 4.594 6,56% 4.594 6,56% 4.918 6,54% 5.887

Royaltieis 3% 3,0% 31.950 3,0% 6.000 3,0% 4.500 3,0% 1.800 3,0% 1.500 3,0% 1.800 3,0% 2.100 3,0% 2.100 3,0% 3.000 3,0% 2.100 3,0% 2.100 3,0% 2.250 3,0% 2.700
Fundo Propaganda 2% 2,0% 21.300 2,0% 4.000 2,0% 3.000 2,0% 1.200 2,0% 1.000 2,0% 1.200 2,0% 1.400 2,0% 1.400 2,0% 2.000 2,0% 1.400 2,0% 1.400 2,0% 1.500 2,0% 1.800
CPMF 0,35% 3.739 0,32% 635 0,33% 491 0,37% 220 0,39% 195 0,37% 225 0,36% 254 0,36% 254 0,38% 381 0,36% 254 0,36% 254 0,36% 268 0,34% 307
Custo de Crédito 1,2% 1,20% 12.780 1,20% 2.400 1,20% 1.800 1,20% 720 1,20% 600 1,20% 720 1,20% 840 1,20% 840 1,20% 1.200 1,20% 840 1,20% 840 1,20% 900 1,20% 1.080

Fixas 14,48% 154.183 7,67% 15.338 10,23% 15.338 20,63% 12.376 24,75% 12.376 20,63% 12.376 17,68% 12.376 17,68% 12.376 12,38% 12.376 17,68% 12.376 17,68% 12.376 16,17% 12.126 13,75% 12.376
Folha 2,36% 25.097 1,45% 2.896 1,93% 2.896 3,22% 1.931 3,86% 1.931 3,22% 1.931 2,76% 1.931 2,76% 1.931 1,93% 1.931 2,76% 1.931 2,76% 1.931 2,57% 1.931 2,15% 1.931
Encargos 1,41% 15.058 0,87% 1.737 1,16% 1.737 1,93% 1.158 2,32% 1.158 1,93% 1.158 1,65% 1.158 1,65% 1.158 1,16% 1.158 1,65% 1.158 1,65% 1.158 1,54% 1.158 1,29% 1.158
Beneficios 0,53% 5.678 0,33% 655 0,44% 655 0,73% 437 0,87% 437 0,73% 437 0,62% 437 0,62% 437 0,44% 437 0,62% 437 0,62% 437 0,58% 437 0,49% 437
Pró-labore 2,82% 30.000 1,25% 2.500 1,67% 2.500 4,17% 2.500 5,00% 2.500 4,17% 2.500 3,57% 2.500 3,57% 2.500 2,50% 2.500 3,57% 2.500 3,57% 2.500 3,33% 2.500 2,78% 2.500
Serviços Prestados PJ 0,47% 5.040 0,21% 420 0,28% 420 0,70% 420 0,84% 420 0,70% 420 0,60% 420 0,60% 420 0,42% 420 0,60% 420 0,60% 420 0,56% 420 0,47% 420
Telefone 0,49% 5.250 0,40% 800 0,53% 800 0,58% 350 0,70% 350 0,58% 350 0,50% 350 0,50% 350 0,35% 350 0,50% 350 0,50% 350 0,47% 350 0,56% 500
Energia/Agua 0,97% 10.300 0,55% 1.100 0,73% 1.100 1,33% 800 1,60% 800 1,33% 800 1,14% 800 1,14% 800 0,80% 800 1,14% 800 1,14% 800 1,07% 800 1,00% 900
Aluguel 2,82% 30.000 1,25% 2.500 1,67% 2.500 4,17% 2.500 5,00% 2.500 4,17% 2.500 3,57% 2.500 3,57% 2.500 2,50% 2.500 3,57% 2.500 3,57% 2.500 3,33% 2.500 2,78% 2.500
Sistema / Comunicação 0,71% 7.560 0,32% 630 0,42% 630 1,05% 630 1,26% 630 1,05% 630 0,90% 630 0,90% 630 0,63% 630 0,90% 630 0,90% 630 0,84% 630 0,70% 630
Manutenção e Conservação 0,37% 3.900 0,23% 450 0,30% 450 0,50% 300 0,60% 300 0,50% 300 0,43% 300 0,43% 300 0,30% 300 0,43% 300 0,43% 300 0,40% 300 0,33% 300
Material de Expediente 0,37% 3.900 0,23% 450 0,30% 450 0,50% 300 0,60% 300 0,50% 300 0,43% 300 0,43% 300 0,30% 300 0,43% 300 0,43% 300 0,40% 300 0,33% 300
Impostos Prediais 0,23% 2.500 0,13% 250 0,17% 250 0,42% 250 0,50% 250 0,42% 250 0,36% 250 0,36% 250 0,25% 250 0,36% 250 0,36% 250 0,00% 0,00%
Embalagem 0,37% 3.900 0,23% 450 0,30% 450 0,50% 300 0,60% 300 0,50% 300 0,43% 300 0,43% 300 0,30% 300 0,43% 300 0,43% 300 0,40% 300 0,33% 300
Outras Despesas 0,56% 6.000 0,25% 500 0,33% 500 0,83% 500 1,00% 500 0,83% 500 0,71% 500 0,71% 500 0,50% 500 0,71% 500 0,71% 500 0,67% 500 0,56% 500

0
Resultado Operacional 9,88% 105.240 18,72% 37.447 16,16% 24.236 5,72% 3.430 -0,43% (216) 3,71% 2.226 6,67% 4.667 6,67% 4.667 1,95% 1.953 6,67% 4.667 6,67% 4.667 8,18% 6.139 12,62% 11.357
Contr. Social (lucro pres.) 1,08% 11.502 1,08% 2.160 1,08% 1.620 1,08% 648 1,08% 540 1,08% 648 1,08% 756 1,08% 756 1,08% 1.080 1,08% 756 1,08% 756 1,08% 810 1,08% 972
Imp. de Renda (lucro pres.) 1,20% 12.780 1,20% 2.400 1,20% 1.800 1,20% 720 1,20% 600 1,20% 720 1,20% 840 1,20% 840 1,20% 1.200 1,20% 840 1,20% 840 1,20% 900 1,20% 1.080
Resultado Após IR/CS 80.957 32.887 20.816 2.062 (1.356) 858 3.071 3.071 (327) 3.071 3.071 4.429 9.305
Margem Líquida % 7,60% 16,44% 13,88% 3,44% -2,71% 1,43% 4,39% 4,39% -0,33% 4,39% 4,39% 5,90% 10,34%

Janeiro Fevereiro Março

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - APÊNDICE D
LOJA COM 120 m2

Novembro DezembroTOTAL Julho Agosto OutubroAbril Maio Junho Setembro

 

 



Entre com os valores unitários excluí ndo o BDI, Defina-o apenas no final, na célula própria
Após o término, as planilhas de Espelho do Orçamento e Cronograma, estarão parcialmente prontas

ORÇAMENTO LOJA COMERCIAL APÊNDICE E
PROF.  RESP.:  

EMPREENDIMENTO:  FAST FOOD CREA: 
LOCAL:   SHOPPING DATA-BASE: 

SERVIÇO Unid. Status Custo Unit. Custo Total % Ítem % Total

1.1.1 pro jeto de arquitetura (Sergio Parada) Vb 0,00
1.1.2 pro jetos de instalações (A/C, incendio,eletrico) Vb 700,00
1.1.3  pro jeto luminotecnica Vb 0,00
1.1.4 pro jeto de design gráfico Vb
1.2.1 arquiteto responsável pela obra (empresa) Vb 4.000,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
4.700,00 100% 6,39

2.1.1 despesas inic iais (cópias, licenças, taxas e impostos). Vb 350,00
2.1.2 demolição de vitrine (retirada do s vidros) Vb 0,00 0,00

2.1.3 demolição de armários, gesso, e piso de granito exis Vb 600,00
2.1.4 demolição da estrutura metálica (mezzanino e vitrine) Vb 200,00
2.1.5 transporte de entulho Vb 100,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
1.250,00 100% 1,70

3.1 Estrutura Metálica para suporte do ar-condicionado vb 200,00 21,05

3.2 Estrutura  Suporte da Porta Principal (porta Carneiro) montante 120x150mm vb 450,00 47,37

3.3  Estrutura metalica para esconder a porta Carneiro vb 300,00 31,58

3.4 vb 0,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
950,00 100% 1,29

4.1.1 desmonte do  aparelho + dutos existentes vb
4.1.2 realocação do aparelho e dutos+caixas plenas vb
4.1.3 colocação de grelhas + acabamentos vb

SUBTOTAL
4.900,00 100% 6,66

4.2.1 desmonte do  sistema atual vb
4.2.2 realocação do pontos vb
4.2.3 teste + colocação de acabamentos vb

SUBTOTAL
600,00 100% 0,82

4.3.1 dimers vb 210,00 3,82

4.3.2 tubulação e f iação vb 633,00 11,51

4.3.3 tomadas e interruptores vb 400,00 7,27

4.3.4 mão-de-obra eletricista (elétrica e telefone) vb 600,00 10,91

4.3.5 fornecimento  de luminárias (LUM INI) vb 20% 80% 3.446,47 62,67

4.3.6 instalção das luminárias vb 210,00 3,82

SUBTOTAL
5.499,47 100% 7,48

4.4.1 Aparalhamento vb 30% 70% 930,00 79,56

4.4.2 fios vb 30% 70% 40,00 3,42

4.4.3 Complementares vb 30% 70% 199,00 17,02

SUBTOTAL
1.169,00 100% 1,59

4.5.1 tubulação e f iação vb
4.5.2 instalação do s sensores e central vb

SUBTOTAL
0,00 100% 0,00

4.6.1 tubulação de água fria vb 78,00 5,79

4.6.2 tubulação de esgoto vb 70,00 5,19

4.6.3 louças e metais (fornecimento) vb 600,00 44,51

4.6.4 mão-de-obra vb 600,00 44,51

SUBTOTAL
1.348,00 100% 1,83

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
13.516,47 100% 18,38

5.1 colocação rodapé de alumínio ml 45,00 4,00 180,00 64,29

5.2 rodapé de alumínio (ALBRA) vb 100,00 35,71

vb 0,00 0,00

vb 0,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
280,00 100% 0,38

6.1 argamassa de nivelamento (contrapiso) kg 500,00 1,37 685,80 34,18

6.2 piso solarium 50x50cm m2 33,00 25,80 825,60 41,15

6.3 mão-de-obra contrapiso e colocação do piso m2 33,00 15,00 495,00 24,67

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
2.006,40 100% 2,73

7.1 conjunto po rta do depósito + bandeira fixa cj 1,00 450,00 440,00 29,53

7.2 armário do  depósito cj 1,00 250,00 250,00 16,78

7.3 ferragens dos armarios + portas cj 50,00 3,36

7.4 armário so b bancada cj 1,00 200,00 350,00 23,49

7.5 armário so bre bancada cj 1,00 450,00 400,00 26,85
CUSTO TOTAL DO ÍTEM

1.490,00 100% 2,03
8.1 parede de gesso estruturado m2 47,90 25,00 1.197,50 45,40

8.2 forro de gesso estruturado m2 32,00 25,00 800,00 30,33

8.3 alçapão de gesso emoldurado em perfil de alumínio un 1,00 100,00 100,00 3,79

8.4 rebaixo cantoneira "u" em todo encontro teto parede un 45,00 12,00 540,00 20,47

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
2.637,50 100% 3,59

9.1.1 fornecimento  (instalação já incluida) un 1,00 10.000,00 666,67

9.1.2 pintura da po rta un 1,00 1.500,00 100,00

9.2.1 fornecimento  de bancada de granito un 1,00 180,00 78,00 5,20

9.2.2 colocação da bancada un 1,00 50,00 50,00 3,33

9.3.1   M oveis (Servinox) un 1,00 11.888,00 792,53

9.3.2 Vidros (VIDROM EX) un 1,00 5.200,00 346,67

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
28.716,00 100% 39,06

10.1 tintas e resinas vb 1.000,00 62,50

10.2 mão-de-obra pintura de tetos e paredes vb 600,00 37,50

10.3 pintura resina sintética piso solarium m²
10.4 pintura da porta e bandeira (inclui portal metálico) cj 1,00
CUSTO TOTAL DO ÍTEM

1.600,00 100% 2,18
11.1 Automação comercial (impressora fiscal) vb 1.488,00 93,00

11.2 Automação comercial (leitora de codigo de barras) 1.288,00
11.3 Automação comercial (gaveta de caixa) 199,00
11.4 tela touch screen (modulo consulta) vb 3.013,06 188,32
11.5 tela plana para o caixa 1.492,09
11.6 computadores + no-break 4.200,00
11.7 programa de consulta "Sommelier on Line" 4.000,00
11.8 aparelho de fax + telefone sem fio 520,00
11.9 Material para instalação dos computadores (cabos e tomadas) 177,42
CUSTO TOTAL DO ÍTEM

16.377,57 100% 22,28

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO 73.523,94 100%

12.1   Contador - honorãrios de abertura de lo ja cj 1,00 450,00 457,00 30,67

12.2 impressão  de papelaria (carto es, mailing, envelopes, cartao agradec.) cj 1,00 250,00 2.466,00 165,50

12.3 Impressão  de notas fiscais cj 0,00

12.4 impressão  de mailing de abertura de lo ja cj 1,00 200,00 8.472,00 568,59

12.5  Distribuição do mailing de abertura de lo ja cj 1,00 0,00

12.6 Embalagens (sacolas + caixas) cj 2000,00 1,80 3.600,00
12.7 Uniformes cj 16,00 20,00 320,00
12.6 Taxa de Franquia cj 1,00 35.000,00 35.000,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
50.315,00 100% 68,43

13.1   Estoque Inicia cj 1200,00 40,00 48.000,00 3221,48

13.2   Acessórios cj 1,00 0,00

cj 0,00
cj 0,00
cj 0,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
48.000,00 100% 65,28

14.1 Capital de Giro cj 1,00 19.200,00 1288,59

cj 1,00 0,00

cj 0,00

cj 0,00

cj 0,00

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
19.200,00 100% 26,11

TOTAL APROXIMADO DO INVESTIMENTO 191.038,94 100%

1.1 Projetos

1.2 Adm da Obra

2.1 Serviços Preliminares

4.1 Instalação ar-condicionado
4.900,00

4.3 Instal. elétrica e telefone

4.4 Instalação

4.5 Instalação de alarme 0,00

100,00

4.2 Instalação contra incêndio 600,00 100,00

0,00

4.6 Instalação Hidráulica

9.1 Porta de enrolar

9.2 granito

9.3 Moveis + Vidros

 



Faturament
o Anual

FAST FOOD 561.600

%

46.800 Vendas

Ponto de Equilíbrio 32.234
 

Total Vendas 46.800

Vendas na Loja 46.800 100,00%

(-) Custos Variáveis de Vendas
Simples 3.089 6,60%
ICMs 0 0,00%
ICMs no Simples* 1.007 2,15% 2,15%
COFINS 0 0,00%  
PIS 0 0,00%
CPMF 178 0,38%
Comissões 936 2,00%
Royalties 1.554 3,32%
Fundo de Promoção 0 0,00%
Custo de Crédito 842 1,80%
Fretes 444 0,95%
Total Custos Variáveis 8.050 16,25%
Receita Líquida de Venda 38.750 82,80%

CMV - Estimado 22.200 47,44%

Margem de Contribuição 16.550 35,36%

(-) Despesas Operacionais Fixas

Salários 2.000 4,27%

Encargos 862 1,84%

Benefïcios 244 0,52%

Pró-Labore 1.000 2,14%

Aluguéis 4.000 8,55%

Condominio e Fundo de Promoção 1.692 3,62%

Compra do Ponto 0 0,00%

Contrib. Ent. Associativa 0 0,00%

Treinamento 0 0,00%

Transp/Combust/Fretes/Correios 0 0,00%

Luz/Água 300 0,64%

Telefone 400 0,85%

Internet 70 0,15%

TI (Manutenção Sistemas e Harware) 340 0,73%

Manutenção POS Cartões de Crédito 0 0,00%

Mat. de consumo/Limpeza/Exped. 100 0,21%

Material Gráfico 0 0,00%

Tarifas Bancárias 0 0,00%

Seguros 140 0,30%

Manutenção Predial 150 0,32%

Outras despesas 100 0,21%

Total Despesas Operacionais Fixas 11.399 24,36%

Lucro (Prejuízo) Operacional 5.151 11,01%

Contribuição Social Lucro Presumido 0 0,00%

Imposto de Renda Lucro Presumido 0 0,00%

Resultado Líquido 5.151 11,01%

Margem Líquida 11,01%

Caracteristica Simples Federal? 1
Caracteristica Simples Estadual? 1
Simples Aliquota 6,6%
Lucro Presumido Imposto de Renda Aliquota 4,8%
Lucro Presumido Contribuição Social 1,1%
Pis s/ Faturamento 1,7%
% Administradora de Cartão de Crédito 3,0%
Comissões Funcionários 2,0%

Meses Total
Investimento (191.038,94) 
Faturamento Ano 1 12 61.809
Faturamento Ano 2 12 61.809
Faturamento Ano 3 12 61.809
Faturamento Ano 4 12 61.809
Payback em Meses 37
Taxa Interna de Retorno - TIR** ao ano 11,18%

Planilha Resultado Estimado 
APÊNDICE F

 
 



ANEXO A 

 

PALESTRA PROFERIDA POR IDALVO TOSCANO NO I SEMINÁRIO DO BANCO 
CENTRAL SOBRE MICROCRÉDITO � RECIFE -PE 

 

�Não se pescam trutas a bragas enxutas� 

 (Bras.)  

 

No Brasil existe, historicamente, uma enorme tendência à disseminação e aceitação 

acrítica de novidades. O microcrédito, que muitos insistem em chamar de 

microfinanças, talvez seja a mais recente. 

 

Atribuem-se-lhe poderes quase miraculosos, capazes de tornar um cidadão 

desempregado, ou até mesmo situado abaixo da linha de pobreza, em um 

empreendedor desde que, claro, devidamente educado por nós que somos cultos e 

letrados e, portanto, capazes de transmitir todos os conhecimentos necessários para 

tanto.  

 

Intentaremos, desde já, aclarar algumas imprecisões para, em seguida, fazermo-nos 

entender em nossas proposições.  

 

Em primeiro lugar, microcrédito não se confunde com microfinanças. O microcrédito 

é, no caso brasileiro, uma mera �correia de transmissão�: uma instituição capta 

recursos de um financiador (e aqui não faz a menor diferença que o mesmo seja 

nacional ou estrangeiro, exceto pelo eventual risco cambial potencialmente existente 

no último caso) e empresta-lhes a um pretendente a �empreendedor�. Claro, claro: a 

uma taxa de juros que cubra seus custos totais (geralmente enormes, pois se 

�clonou� a estrutura das instituições financeiras reguladas), o custo do funding, que 

lhe assegure uma determinada taxa de capitalização e absorva uma eventual 

inadimplência. 

  

Já instituições de microfinanças são significativamente diferentes: além de ofertar 

créditos, oferecem outros produtos como financiamento para o consumo de 

pequenas utilidades domésticas, tratamento médico, reforma ou construção de 



moradia, lazer etc. Entretanto, o mais importante é que as mesmas � conforme a 

legislação do país sede � podem captar recursos do público, oferecer títulos de 

capitalização, poupança programada, enfim atuar nas duas pontas do crédito: na 

oferta e na captação. É possível que a expressão �microfinanças� tenha sido 

absorvida em nosso país por influência de organismos internacionais como, p. ex., o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou mesmo o Banco Mundial, os quais, 

há alguns anos, vêm insistindo na necessidade de ampliação da oferta de crédito 

por parte das instituições reguladas como um mecanismo necessário ao combate à 

pobreza nos países latino-americanos.  

 

 

Em segundo lugar, a mitificação de que qualquer cidadão pode ser um 

empreendedor. É fato; se recorrermos ao velho Aurélio lá encontraremos: 

�Empreendedor. Adj. 1. que empreende, ativo, arrojado, cometedor. 2. Aquele que 

empreende, cometedor�. Nesse sentido, qualquer um de nós pode ser (se é que 

muitos já não o são) empreendedores. Todavia, existe uma enorme distância entre o 

empreendedor econômico e o ativo líder comunitário que não deixa de ser, 

igualmente, um empreendedor. Entendemos ser factível às pessoas buscarem 

alternativas de sobrevivência por meio de atividades que garantam ou 

complementem sua renda. Entretanto, em nosso particular juízo, existe uma forte 

carga ideológica por trás do culto ao livre empreendedorismo, mas não nos parece 

ser, neste momento, pertinente a discussão.  

 

 

Em terceiro lugar, gostaria de registrar enfaticamente outro equivoco que ganha 

imensa densidade nos dias atuais: a educação e a capacitação voltada à formação 

do empreendedor. A imensa pluralidade e diversidade � social, política, econômica e 

cultural � com que nos defrontamos neste país de dimensões continentais, impõe-

nos a observância do velho ensinamento do Prof. Paulo Freire que reproduzo 

livremente: ninguém é capaz de ensinar nada a ninguém, sem que esteja 

completamente aberto a aprender! Então, senhores, antes de preparar pacotes 

mágicos para capacitar nossos potenciais empreendedores, convém perguntar-lhes 

como eles fazem o que fazem e por que o fazem do modo como fazem. Não lhes 

parece sensato? 



  

Também não esquecer que em nosso país muitos empreendedores de sucesso 

nunca tiveram formação acadêmica ou, sequer, acesso a treinamentos para 

gerenciar suas atividades. Indo um pouco além, existe uma categoria, não 

mensurável pela ciência constituída, conhecida como �sabedoria�, um acúmulo de 

conhecimento não necessariamente registrado, que perpassa gerações e encontra-

se presente em todas as culturas. Aos interessados, se me permitem, fica a 

indicação de MATURANA, H. R. � La Objetividad: un Argumento para Obligar � Ed. 

Dolmen, Santiago � 1997.  

Em quarto lugar, salvo raríssimas exceções, o que se pratica no Brasil é a oferta de 

pequenos créditos para aqueles que não têm acesso ao SFN. Muito distinto, 

portanto, do que entendia Yunus quando começou a experiência que iria resultar no 

maior e mais conhecido banco dirigido exclusivamente aos tomadores de pequenos 

empréstimos, o Grameen Bank. Lá, tratava-se de ofertar créditos aos mais pobres 

dentre os pobres; muito diferente, portanto, do que verificamos no Brasil. Também 

foi lá que surgiu uma particularíssima tecnologia creditícia conhecida como �Aval 

Solidário�. É consenso, quase uma unanimidade, ouvirmos afirmações de que o aval 

solidário não funciona por aqui. Não é verdade. Conheço algumas experiências � 

inclusive na área rural � que praticamente só funcionam com grupos solidários. 

Atualmente estamos a desenvolver uma experiência bem sucedida no Banco 

Popular de Belo Horizonte, BANPOP.  

 

Em quinto lugar, um país campeão em tudo � maiores taxas de juros, menor oferta 

de crédito, vis a vis o PIB, pior distribuição de renda etc. � requer um tratamento de 

qualidade na questão do microcrédito. Daí se desenvolve sofisticadas tecnologias, 

no mais das vezes inspirada no modelo bancário regulado, sistemas de avaliação 

para as instituições microcredíticias absolutamente desnecessários face à 

magnitude da maior parte de suas carteiras e um elenco de exigências que não só 

trazem custos às instituições, como impede o pequeno comerciante de ter acesso a 

um crédito barato e rápido, deixando-o cair nas mãos dos agiotas.  

 

Ao se conferir ao microcrédito o tratamento de instituição financeira, retira-se a 

virtuosidade que lhe é inerente: atender aos setores informais, ou mesmo ao 



pequeno setor formal, com rapidez, flexibilidade e aprendendo como desenvolver um 

modo específico de interação com a realidade em que atua.  

 

Assim, o microcrédito perdeu sua verdadeira substância: a real possibilidade de 

desenvolver a solidariedade, a cooperação e fazer despertar o espírito associativo 

nas comunidades carentes, comprovando que somente, e tão somente, 

solidariamente � que démodé! � é possível superar as �falhas do mercado� - não se 

nada de braçada em rio que tem piranhas �, alcançar a emancipação 

socioeconômica e promover uma verdadeira revolução: a democratização do 

mercado capitalista de consumo!  

 

Em sexto lugar, o que entendemos como microcrédito está umbilicalmente ligado ao 

desenvolvimento socioeconômico local, ao credere � um velho paradigma que reluta 

em ser enterrado � e à constituição de um Sistema de Crédito Popular Solidário, 

gerido pelos próprios tomadores de empréstimos que passarão, com o tempo, a ser 

donos do seu próprio banco. Por que não?  

 

É importante que não nos esqueçamos: o microcrédito deve estar presente junto ao 

seu público-alvo, identificar sua clientela potencial, atuar focado na imperiosa 

necessidade de fazer com que a renda local seja gasta no próprio local � o primeiro 

passo para um processo de desenvolvimento socioeconômico.  

 

Por fim, o microcrédito, em que pese ser um poderoso instrumento de combate às 

iniqüidades sociais, terá sua eficácia reduzida se atuar sem a presença de políticas 

públicas ativas, principalmente as redistributivas: o Estado precisa de uma vez por 

todas entender as externalidades geradas pelas atividades do microcrédito. Assim, o 

aspecto �miraculoso� do microcrédito passa necessariamente pelo entendimento de 

que o mesmo é muito menos uma questão financeira e muito mais uma questão de 

sociofinanças: O CREDITO É UM DIREITO CIDADÃO!  

 

O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: ALGUNS INDICADORES  

 

Não nos permitiremos ser exaustivo: nosso objetivo neste tópico será apresentar 

algumas características fundamentais da banca nacional. 



  

Em agosto de 2002 a autoridade monetária tinha sob sua supervisão 2.459 

instituições, já que os Fundos de Investimentos passaram à esfera de competência 

da Comissão de Valores Mobiliários.  

Daquelas, 171 são instituições bancárias; observemos o quadro a seguir que 

sumariza indicadores relevantes:  

 

Sistema Financeiro Nacional - Semestre 1/2002 (sistema bancário: 171 instituições)  

 

a) 50 MAIORES BANCOS:  

 

Ativos Totais = 96,5%  

 

Depósitos Totais = 97,3%  

 

Patrimônio Líquido = 93,1%  

 

Lucro Líquido = 94,9%  

 

Nº de Agências = 97,6  

 

b) 10 MAIORES:  

 

Ativos Totais = 72,8% 

  

Depósitos Totais = 73,6% 

  

Patrimônio Líquido = 67,2%  

 

Lucro Líquido = 70,3%  

 

Nº Agências = 76,0% 

  

Os números acima deixam transparente a elevada concentração do setor bancário 



brasileiro, agravado pela distribuição espacial da atuação do mesmo. Dados de 

2.001 davam conta de que aproximadamente 40% dos municípios brasileiros não 

tinham acesso a serviços bancários. Hoje, conforme exposição do Consultor da 

Diretoria de Normas do Banco Central que me antecedeu, apenas 222 municípios 

não têm acesso aos serviços bancários uma vez que foi reativado o papel do 

correspondente bancário e este passou a atender as localidades sem agências 

bancárias.  

 

Permitimo-nos, ex-post, comentar que a figura do correspondente bancário não é 

necessariamente o que poderíamos denominar de �prestador de serviços bancários�, 

lato senso: apenas algumas atividades bancárias lhes são permitidas realizar.  

Por outro lado, a oferta de créditos do sistema bancário é uma das menores do 

mundo! Tomamos a série 1.996 � 2.001 e verificaremos que a relação Crédito/PIB 

vem decrescendo fortemente. Utilizamos, neste cálculo, o PIB a preço de mercado:  

 

CRÉDITO/PIB  

1996 - 31,0% 

  

1997 - 26,5% 

  

1998 - 24,9% 

  

1999 - 16,6% 

  

2000 - 15,0% 

  

2001 - 12,1% 

  

Fonte: Banco Central do Brasil  

 

Não nos causa estranheza, diante disso, que as taxas mensais dos spreads 

bancários sejam tão elevadas como mostramos no quadro a seguir, muito embora 

reconheçamos que outros fatores intervenham na formação das taxas de juros.  



 

SISTEMA BANCÁRIO BRASILEIRO - TAXAS MÉDIAS DE SPREAD(1)  

----Data---------P.Fis.----P.Jur.----Geral  

Dez/1996-------5,23%---3,04%---3,80%  

Dez/1997-------5,66%---3,15%---4,17%  

Dez/1998-------5,60%---2,92%---3,91%  

Dez/1999-------4,48%---2,17%---3,04%  

Dez/2000-------3,42%---1,64%---2,60%  

Dez/2001-------3,49%---1,83%---2,84%  

Fonte: Bacen/Depec.  

 

(1) Diferença entre as taxas de aplicação e de captação  

 

Nota: Dezembro não necessariamente é representativo da média anual.  

Notar que os spreads bancários nas operações com pessoas físicas são 

significativamente superiores àqueles encontrados naquelas que são realizadas com 

pessoa jurídica. A explicação nos parece evidente: a vocação do SFN não é �irrigar� 

a economia com créditos baratos, mas alcançar a maior rentabilidade possível com 

outros tipos de operações como, p.ex., operações com títulos públicos. Vejam, Srs., 

falei �rentabilidade�, não lucro, e é preciso que de uma vez por todas fique claro que 

os bancos nada produzem e que os juros não são a expressão do custo do dinheiro, 

como defendem uma determinada corrente teórica, mais precisamente os liberais 

que se autodenominam neoliberais (Adam Smith era bem melhor que estes!).  

 

Senhores, o que os bancos fazem � como veremos a seguir � é criar créditos ou 

seja, dívidas; nada mais. Seria bem interessante calcular o quanto já nasce devendo 

uma criança no Brasil! Portanto, quem gera lucro é o Setor Real da economia, não o 

Setor Monetário que produz dívidas, subtrações das rendas.  

 

Finalmente, é importante destacar que começa a se reverter a tendência verificada 

logo após o plano real: os bancos passam a realizar expressiva parcela de sua 

rentabilidade com títulos públicos. Lamentavelmente não dispomos das estatísticas 

para os anos de 2000 e 2001. Contudo, para 1996, 1997, 1998 e 1999, 



encontramos, respectivamente, 30,1%, 37,6%, 32,9% e 39,7%, conforme 

informações obtidas junto à Consultoria Austin Asis. 

  

Qual síntese poderia ser feita a partir desses indicadores?  

 

Em nossa opinião, a mais forte e significativa conclusão é a de que o Sistema 

Bancário Nacional, além de ser extremamente concentrado, o que o torna 

demasiado exposto a riscos sistêmicos, caracteriza-se pela seletividade de suas 

operações, não sendo o microcrédito por certo uma de suas preocupações 

prioritárias. Ademais, pelos elevados spreads com que trabalham, particularmente 

com pessoas físicas, ofertam, na média, taxas semelhantes àquelas cobradas pela 

maioria das instituições de microcrédito que se tem conhecimento e isso é paradoxal 

seja pelo porte de suas carteiras, seja por sua capacidade intrínseca de criar credito 

ou, ainda, pela diversidade de produtos que ofertam.  

 

Por outro lado, não nos parece ser uma natural preocupação do setor bancário 

ofertar pequenos créditos; isto quer pela ausência da capilaridade que lhe é 

característica, quer pela própria abertura da Conta Capital � um dos pressupostos 

das reformas estruturais do liberalismo � que �naturalmente� direcionou os 

interesses do setor bancário na direção do fluxo do capital financeiro globalizado. 

  

Desde sua origem, o Sistema Bancário Nacional foi modelado para atender a outro 

tipo de público e, nada mais natural, desenvolveu uma sofisticada tecnologia, a 

nosso ver, absolutamente incompatível com as específicas tecnologias do 

microcrédito. E por que o dizemos no plural?  

 

 

Porque, é nosso entendimento, o microcrédito deve estar enraizado nas 

comunidades onde atua, aprender e conhecer as especificidades e pluralidade das 

mesmas para ir, aos poucos, consolidando �saberes�, construindo �maneiras� de 

lidar com essa cultura e, enfim, atuar em consonância com as necessidades locais.  

 

Com certeza o Setor Bancário não se encontra vocacionado para tal. Melhor que 

continue a fazer o que sabe fazer bem e deixe quem bem faz o microcrédito fazê-lo, 



no caso, as Organizações não Governamentais, as Associações e os �bancos 

comunitários� que sequer existem à luz da legalidade, mas funcionam 

fantasticamente bem à luz da legitimidade que sua atuação lhe conferiu.  

 

Para nós, o microcrédito tornou-se apenas um significante destituído de significado: 

originalmente sua pedra angular era a confiança, o credere e, portanto, o 

estreitamento dos laços de sociabilidade local. Hoje, assistimos estarrecidos à sua 

metamorfose em um campo de atuação do capital financeiro, em uma oportunidade 

de �negócios� que se abre à lucratividade privada.  

 

TREZE PANFLETOS EM BUSCA DE UM MANIFESTO 

 

1. O microcrédito é �uma filosofia de mudança�, um instrumento de emancipação 

socioeconômica e cultural dos setores menos favorecidos da população e um dos 

mecanismos decisivos à retomada do desenvolvimento a partir da �base� do 

sistema.  

Não excluímos a importância das instituições minimalistas, entretanto nossa 

particular preferência recai sobre as instituições desenvolvimentistas. Isto porque 

entendemos que o microcrédito não se resume à mera oferta de créditos: ele é um 

agente indutor do desenvolvimento local, organizando compras coletivas, 

estimulando a formação de cooperativas e associações e financiando cadeias 

produtivas locais. 

 

2. Para se alcançar uma �democratização� do mercado de consumo capitalista é 

necessário que as instituições de microcrédito atuem em três eixos principais: 

alimentos, vestuários e calçados e material de higiene e limpeza. São estes itens 

que mais pesam no orçamento das famílias mais pobres. Se as instituições de 

microcrédito não tiverem um foco definido para sua atuação, dispersarão esforços e 

terão limitadas suas possibilidades de expansão.  

 

3. Existe uma forte propensão a poupar por parte das pessoas de mais baixo nível 

de renda. Pesquisa recente do Instituto Josué de Castro (ainda não concluída) 

aponta neste sentido. Por que, então, uma instituição de microcrédito não pode 



captar esta poupança fragmentada que ao sistema financeiro convencional não 

interessa, utilizando-a em proveito da comunidade?  

 

4. São conhecidas amplamente as práticas abusivas que as financeiras cometem dia 

a dia. Contudo, não se tem notícia de punições exemplares por parte das 

autoridades a tais delitos. Por outro lado, o hoje mundialmente reconhecido �Banco� 

Palma$ foi proibido pelo Banco Central de administrar uma pequena poupança 

comunitária, no valor de R$200,00!  

 

5. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu Título III, 

Capítulo II � DA UNIÃO � Art. 21, alínea VII, estabelece como exclusividade da 

União a emissão de moeda. Estima-se que apenas os 5% da moeda em circulação 

sejam de emissão da União; os 95% restantes representam moeda escritural, criada 

pelos bancos por meio do multiplicador bancário. Ora, a faculdade de �criar crédito� 

é uma concessão do Estado aos bancos regulamentados e, por isso, o crédito 

deveria estar à disposição de todo cidadão.Todavia, os �bancos� populares, mesmo 

que captem recursos junto ao público � aquela pequena poupança que os bancos 

convencionais não aceitam � não criam moeda! Por que? Porque são recursos que 

estão fora do circuito financeiro: são meras reservas de valor, dinheiro esterilizado.  

 

Assim, por que não usá-los em benefício da comunidade, já que nenhum efeito 

causaria sobre a base monetária, exceto aumentar a velocidade de circulação de 

uma ínfima fração dos meios de pagamento? 

6. Quem passa nas ruas de qualquer cidade média brasileira se defrontará, com 

certeza, com pessoas vendendo títulos de capitalização os mais variados. Entretanto 

uma instituição de microcrédito não pode vender papeis deste tipo alavancando, 

assim, suas carteiras!  

7. Contraria qualquer lógica que uma família de baixa renda adquirira o televisor dos 

seus sonhos a juros extorsivos e uma instituição de microcrédito não possa financiar 

o pequeno consumo popular!  

 

8. Não existe nenhuma explicação razoável para a prática do anatocismo. Em um 

ambiente de elevadas taxas de inflação talvez se justificasse a capitalização dos 

juros cobrados, mas em um ambiente de baixas taxas inflacionarias constitui-se um 



despautério sua permanência. As instituições microcreditícias deveriam inovar 

adotando o método de �Juros Simples� na concessão de seus empréstimos: é não 

só financeiramente correto, como socialmente justo.  

 

 

9. Há inequivocamente um problema de escala nas operações de microcrédito. Este 

problema poderia ser resolvido se as instituições atuantes em determinadas regiões 

estabelecessem parcerias, somando esforços e atendendo um universo maior. O 

efeito propagador de suas ações seria sensível. 

  

10. As administradoras de cartão de crédito � e não só elas... � praticam certas 

operações que se pode caracterizar claramente como de intermediação financeira. 

Contudo, não são fiscalizadas pela autoridade monetária. Por que uma instituição de 

microcrédito não pode oferecer um cartão de crédito próprio aos seus clientes, um 

cartão que circule dentro da comunidade e seja aceito pelos estabelecimentos 

financiados pela instituição?  

 

 

11. As instituições de microcrédito não possuem como associados o próprio 

financiado. Não existe impedimento legal para que isto se verifique. Seria uma 

maneira de torná-la não dependente de fundos de fontes Institucionais ou outros, 

além de fazer com que os próprios associados pudessem participar das decisões da 

instituição.  

 

12. O leque de alternativas para as instituições de microcrédito é enorme. Todavia, 

se não for regulamentada rapidamente instituições de microfinanças, os problemas 

do microcrédito quer urbano, quer rural, não serão resolvidos. E quais são estes 

problemas? Fundamentalmente são problemas de sustentabilidade e financiamento 

da carteira: é inviável operar em uma escala 

ampliada se a instituição não puder oferecer outros produtos que gerem receitas, 

além da determinação financista da taxa de juros de sustentação, que lhe dê X% de 

capitalização anual, caso a taxa de inadimplência seja de Y% etc. etc. Dizíamos 

�financista� pois já não mais se discute a profusão de valores intangíveis gerados 

pela ação do microcrédito e que não são considerados quando se empreende uma 



análise minimamente séria dos �bancos populares�.Portanto, urge a criação de um 

MARCO LEGAL PARA AS MICROFINANÇAS NO BRASIL!  

 

 

13. Enfim, não acreditamos ser possível fazer valer o crédito como um DIREITO, 

sem que seja instituído um �Marco Legal para um Sistema de Crédito Popular e 

Solidário�. Não se trata de nenhuma inovação, mas da constatação de que a 

realidade é mais dinâmica do possamos imaginar: ela vai criando a legitimidade 

antes do surgimento da norma, vale dizer, da legalidade!  

 

 

Finalizamos com um convite a todos que lerem este trabalho: toda sugestão que 

tenha como propósito à constituição de um Sistema de Crédito voltado ao 

atendimento dos setores mais necessitados, será bem-vinda. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO B 
 

LEI Nº 9.790 - DE 23 DE MARÇO DE 1999 - DOU DE 24/03/99 - Alterado 
LEI No 10.539, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002- DOU DE  24/9/2002 

  

Dispõe sobre a qualificação de pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público, institui e disciplina 

o Termo de Parceria, e dá outras 

providências. 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

  

CAPÍTULO I � DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 

  

 Art. 1º Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público as pessoas- jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 

desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 

requisitos instituídos por esta Lei. 

  

§ 1º - Para os eleitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa 

jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 

suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo 

objeto social. 

§ 2º - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao 

cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei. 

  

 Art. 2º Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade 



Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às 

atividades descritas no art. 3º desta Lei: 

  

I - as sociedades comerciais; 

II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria 

profissional; 

III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, 

cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; 

IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou 

serviços a um círculo restrito de associados ou sócios; 

VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e 

assemelhados; 

VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas 

mantenedoras; 

IX - as organizações sociais; 

X - as cooperativas; 

XI - as fundações públicas; 

XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas 

por órgão público ou por fundações públicas; 

XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com 

o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição 

Federal. 

  

 Art. 3º A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o 

princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das 

Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, 

sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das 

seguintes finalidades: 

  

I - promoção da assistência social; 

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; 



III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; 

IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

VII - promoção do voluntariado; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos 

que digam respeito às, atividades mencionadas neste artigo. 

  

Parágrafo Único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele 

previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, 

planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos 

e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a 

outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem 

em áreas afins. 

  

 Art. 4º Atendido o disposto na art. 3º, exige-se ainda, para qualificarem-se 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas 

jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas 

expressamente disponham sobre: 

  

I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência; 

II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a 



coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens 

pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório; 

III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de 

competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e 

contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres 

para os organismos superiores da entidade; 

IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 

patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos 

termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da 

extinta; 

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação 

instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido 

com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, 

será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, 

preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade 

que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam 

serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados 

pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação; 

VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, 

que determinarão, no mínimo: 

  

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 

Brasileiras de Contabilidade; 

b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do 

exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da 

entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao 

FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; 

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se 

for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria 

conforme previsto em regulamento; 

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 

recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será 

feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 



 

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na 

composição de conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer 

título.(Parágrafo incluído pela LEI No 10.539, DE 23 DE SETEMBRO DE 2002- 

DOU DE  24/9/2002). 

  

 Art. 5º Cumpridos os requisitos dos arts. 3º e 4º desta Lei, a pessoa jurídica 

de direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação 

instituída por esta Lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da 

Justiça, instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

  

I - estatuto registrado em cartório; 

II - ata de eleição de sua atual diretoria; 

III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 

IV - declaração de isenção do imposto de renda; 

V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 

  

 Art. 6º Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da 

Justiça decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido. 

  

§ 1º - No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de 

quinze, dias da decisão, certificado de qualificação da requerente como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

§ 2º - Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do § 1º, dará 

ciência da decisão, mediante publicação no Diário Oficial. 

§ 3º - O pedido de qualificação somente será indeferido quando: 

  

I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2º desta Lei; 

II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3º e 4º desta 

Lei; 

III - a documentação apresentada estiver incompleta. 

  

 Art. 7º Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de 



Interesse Público, a pedido ou mediante decisão proferida em processo 

administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual 

serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório. 

  

 Art. 8º Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências 

de erro ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério 

Público, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a 

perda da qualificação instituída por esta Lei. 

 CAPÍTULO II � DO TERMO DE PARCERIA 

  

 Art. 9º Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento 

passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas 

como Organizações da Sociedade Civil de interesse Público destinado à 

formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a 

execução das atividades de interesse público previstas no art. 3º desta Lei. 

  

 Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público 

e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará 

direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias. 

  

§ 1º - A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos 

Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação 

existentes, nos respectivos níveis de governo. 

§ 2º - São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 

  

I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto 

pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 

II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os 

respectivos prazos de execução ou cronograma; 

III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de 

desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultado; 

lV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu 

cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela 

organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 



serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a 

seus diretores, empregados e consultores; 

V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, 
entre as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, 
relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo 
comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, 
acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente 
realizados, independente das previsões mencionadas no inciso IV: 
VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, 

conforme alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a 

Organização da Sociedade Civil de interesse público, de extrato do Termo de 

Parceria e de demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme 

modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os 

dados principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não 

liberação dos recursos previstos no Termo de Parceria. 

  

 Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e 

fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à 

atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas 

correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo. 

  

§ 1º - Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem 

ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o 

órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

§ 2º - A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo 

sobre a avaliação procedida. 

§ 3º - Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas 

de que trata esta Lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social 

previstos na legislação. 

  

 Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de 

recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata 

ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

  



 Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo 

indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os 

responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à 

Advocacia-Geral da União, para que requeiram ao juízo competente a 

decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens 

dos seus dirigentes bem como de agente público ou terceiro, que possam ter 

enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de 

outras medidas consubstanciadas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na 

Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

  

§ 1º - O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos 

arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. 

§ 2º - Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o 

bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no 

País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 

§ 3º - Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e 
gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela 
continuidade das atividades sociais da organização parceira. 
  

 Art. 14.  A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, 

contado da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como 

para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, 

observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4º desta Lei. 

  

 Art. 15º Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes 

da celebração do Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de 

inalienabilidade. 

  

CAPÍTULO III � DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

  

 Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público a participação em campanhas de 

interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 

  



 Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos 

interessados, livre acesso público a todas as informações pertinentes às 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

  

 Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 

qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público desde que atendidos os 

requisitos para tanto exigidos, sendo-Ihes assegurada a manutenção 

simultânea dessas qualificações, até dois anos contados da data de vigência 

desta Lei. 

  

§ 1º - Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a 

qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a 

renúncia automática de suas qualificações anteriores. 

§ 2º - Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa 

jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei. 

  

 Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias. 

  

 Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Brasília, 23 de março de 1999; 178º da Independência e 111º da República. 

       FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Renan Calheiros 

Pedro Malan 

Ailton Barcelos Fernandes 

Paulo Renato Souza 
Francisco Dornelles 

Waldeck Ornélas 

José Serra 

Paulo Paiva 
Clovis de Barros Carvalho 

 
 



ANEXO C 

LEI No 10.194, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001. 

Dispõe sobre a instituição de sociedades de crédito ao 

microempreendedor, altera dispositivos das Leis nos 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, 8.029, de 12 de abril 

de 1990, e 8.934, de 18 de novembro de 1994, e dá 

outras providências. 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 2.082-40, 

de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, 

Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição 

Federal, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o  Fica autorizada a instituição de sociedades de crédito ao 

microempreendedor, as quais: 

I - terão por objeto social exclusivo a concessão de financiamentos a pessoas físicas 

e microempresas, com vistas à viabilização de empreendimentos de natureza 

profissional, comercial ou industrial, de pequeno porte, equiparando-se às 

instituições financeiras para os efeitos da legislação em vigor; 

II - terão sua constituição, organização e funcionamento disciplinados pelo Conselho 

Monetário Nacional; 

III - sujeitar-se-ão à fiscalização do Banco Central do Brasil; 

IV - poderão utilizar o instituto da alienação fiduciária em suas operações de crédito; 

V - estarão impedidas de captar, sob qualquer forma, recursos junto ao público, bem 

como emitir títulos e valores mobiliários destinados à colocação e oferta públicas. 

Art. 2o  O art. 146 e o caput do art. 294 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

com a alteração introduzida pela Lei no 9.457, de 5 de maio de 1997, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 



"Art. 146.  Poderão ser eleitos para membros dos órgãos de administração pessoas 

naturais, devendo os membros do conselho de administração ser acionistas e os 

diretores residentes no País, acionistas ou não. 

§ 1o  A ata da assembléia geral ou da reunião do conselho de administração que 

eleger administradores deverá conter a qualificação de cada um dos eleitos e o 

prazo de gestão, ser arquivada no registro do comércio e publicada. 

§ 2o  A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à 

constituição de procurador residente no País, com poderes para receber citação em 

ações contra ele propostas com base na legislação societária, com prazo de 

validade coincidente com o do mandato." (NR) 

"Art. 294.  A companhia fechada que tiver menos de vinte acionistas, com patrimônio 

líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), poderá:" (NR) 

Art. 3o  O art. 11 da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, introduzido pelo art. 2o da 

Lei no 8.154, de 28 de dezembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 

2o, alterando-se o atual parágrafo único para § 1o e dando-se nova redação ao seu 

caput: 

"Art. 11.  ...................... 

§ 1o  Os recursos a que se refere este artigo, que terão como objetivo primordial 

apoiar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas por meio de projetos e 

programas que visem ao seu aperfeiçoamento técnico, racionalização, 

modernização, capacitação gerencial, bem como facilitar o acesso ao crédito, à 

capitalização e o fortalecimento do mercado secundário de títulos de capitalização 

dessas empresas, terão a seguinte destinação: 

......................." (NR) 

§ 2o  Os projetos ou programas destinados a facilitar o acesso ao crédito a que se 

refere o parágrafo anterior poderão ser efetivados: 



a) por intermédio da destinação de aplicações financeiras, em agentes financeiros 

públicos ou privados, para lastrear a prestação de aval ou fiança nas operações de 

crédito destinadas às microempresas e empresas de pequeno porte; 

b) pela aplicação de recursos financeiros em agentes financeiros, públicos ou 

privados, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público de que trata a Lei no 

9.790, de 23 de março de 1999, devidamente registradas no Ministério da Justiça, 

que se dedicam a sistemas alternativos de crédito, ou sociedades de crédito que 

tenham por objeto social exclusivo a concessão de financiamento ao 

microempreendedor; 

c) pela aquisição ou integralização de quotas de fundos mútuos de investimento no 

capital de empresas emergentes que destinem à capitalização das micro e 

pequenas empresas, principalmente as de base tecnológica e as exportadoras, no 

mínimo, o equivalente à participação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - SEBRAE nesses fundos; 

d) pela participação no capital de entidade regulada pela Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM que estimule o fortalecimento do mercado secundário de títulos de 

capitalização das micro e pequenas empresas. 

§ 3o  A participação do SEBRAE na integralização de quotas de fundos mútuos de 

investimento, a que se refere a alínea "c" do parágrafo anterior, não poderá ser 

superior a cinqüenta por cento do total das quotas desses mesmos fundos. 

......................." (NR) 

Art. 4o  O art. 10, o caput do art. 11, o inciso II do art. 12 e o inciso II do art. 37 da Lei 

no 8.934, de 18 de novembro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10.  O Plenário, composto de Vogais e respectivos suplentes, será constituído 

pelo mínimo de onze e no máximo de vinte e três Vogais. 

......................." (NR) 

"Art. 11.  Os Vogais e respectivos suplentes serão nomeados, no Distrito Federal, 

pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e nos 



Estados, salvo disposição em contrário, pelos governos dessas circunscrições, 

dentre brasileiros que satisfaçam as seguintes condições: 

......................." (NR) 

"Art. 12....................... 

II - um Vogal e respectivo suplente, representando a União, por nomeação do 

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

......................." (NR) 

"Art. 37....................... 

II - declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar 

impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em 

virtude de condenação criminal; 

 ......................." (NR) 

Art. 5o  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 

2.082-39, de 27 de dezembro de 2000. 

Art. 6o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Congresso Nacional, em 14 de fevereiro de 2001; 180o da Independência e 113o da 
República  

Senador Antonio Carlos Magalhães 

Presidente 

Publicada no DOU de 16/02/01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO D 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.172-32,  DE 23 DE AGOSTO DE 2001 - DOU DE 
24/08/2001 

  

Estabelece a nulidade das disposições contratuais 

que menciona e inverte, nas hipóteses que prevê, 

o ônus da prova nas ações intentadas para sua 

declaração. 

  

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 

da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

  

 Art. 1º São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as 

que estabeleçam: 

  

I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, 

caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese 

de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em 

excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido; 

II - nos negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa 

do consumidor, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em 

situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, se requerido, 

restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente, ou, na 

hipótese de cumprimento da obrigação, ordenar a restituição, em dobro, da quantia 

recebida em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido. 

  

Parágrafo único. Para a configuração do lucro ou vantagem excessivos, considerar-

se-ão a vontade das partes, as circunstâncias da celebração do contrato, o seu 

conteúdo e natureza, a origem das correspondentes obrigações, as práticas de 

mercado e as taxas de juros legalmente permitidas. 

  

 Art. 2º São igualmente nulas de pleno direito as disposições contratuais que, com o 



pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir, direta ou 

indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias. 

  

 Art. 3º Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo 

no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio 

o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre 

que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a 

verossimilhança da alegação. 

  

 Art. 4º As disposições desta Medida Provisória não se aplicam: 

  

I - às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil, bem como às operações realizadas nos mercados 

financeiro, de capitais e de valores mobiliários, que continuam regidas pelas normas 

legais e regulamentares que lhes são aplicáveis; 

II - às sociedades de crédito que tenham por objeto social exclusivo a concessão de 

financiamentos ao microempreendedor; 

III - às organizações da sociedade civil de interesse público de que trata a Lei nº 

9.790, de 23 de março de 1999, devidamente registradas no Ministério da Justiça, 

que se dedicam a sistemas alternativos de crédito e não têm qualquer tipo de 

vinculação com o Sistema Financeiro Nacional. 

  

Parágrafo único. Poderão também ser excluídas das disposições desta Medida 

Provisória, mediante deliberação do Conselho Monetário Nacional, outras 

modalidades de operações e negócios de natureza subsidiária, complementar ou 

acessória das atividades exercidas no âmbito dos mercados financeiro, de capitais e 

de valores mobiliários. 

  

 Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 

2.172-31, de 26 de julho de 2001. 

  

 Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 Art. 7º Fica revogado o § 3º do art. 4º da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951. 



  

Brasília, 23 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

José Gregori 

Pedro Malan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO E 
 
 
 

RES. 2874 - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR  

  

RESOLUÇÃO N. 2874  

 

Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de sociedades de crédito ao 

microempreendedor.  

 

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei n. 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETARIO NACIONAL, em 

sessão realizada em 26 de julho de 2001, tendo em vista o disposto no art. 1. da Lei 

n. 10.194, de 14 de fevereiro de 2001,  

RESOLVEU:  

 

Art. 1. Estabelecer que as sociedades de credito ao microempreendedor sujeitam-se 

a autorização para constituição e funcionamento e a fiscalização do Banco Central 

do Brasil, observadas as disposições da presente Resolução e da regulamentação 

em vigor.  

Parágrafo 1. As sociedades de credito ao microempreendedor devem ser 

constituídas sob a forma de companhia fechada, nos termos da Lei n. 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, e legislação posterior, ou sob a forma de sociedade por 

quotas de responsabilidade limitada.  

Parágrafo 2. A expressão "Sociedade de Credito ao Microempreendedor" deve 

constar da denominação social das sociedades de que trata o caput, vedado o 

emprego da palavra "banco".  

 

 

Art. 2. As sociedades de credito ao microempreendedor, no desempenho das 



atividades relativas ao seu objeto social, podem conceder financiamentos e prestar 

garantias a pessoas físicas, com vistas a viabilizar empreendimentos de natureza 

profissional, comercial ou industrial, de pequeno porte, e a pessoas jurídicas 

classificadas como microempresas na forma da legislação e regulamentação em 

vigor.  

Parágrafo único. As atividades referidas neste artigo podem ser realizadas por conta 

própria ou, mediante contrato de prestação de serviços, em nome de instituição 

autorizada a conceder empréstimos nos termos da legislação e regulamentação em 

vigor.  

Art. 3. As sociedades de credito ao microempreendedor podem, mediante previa 

autorização do Banco Central do Brasil, ter seu controle societário exercido por 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público constituídas de acordo com a 

Lei n. 9.790, de 23 de marco de 1999, desde que referidas organizações:  

 

I - desenvolvam atividades de crédito compatíveis com o objeto social das 

sociedades de crédito ao microempreendedor; 

II - não confiram ao setor público qualquer poder de gestão ou de veto na condução 

de suas atividades.  

Art. 4. E vedada a participação societária, direta ou indireta, do setor público no 

capital de sociedades de crédito ao microempreendedor. 

Art. 5. As sociedades de credito ao microempreendedor devem observar, 

permanentemente, os seguintes limites:  

 

 

I - de capital realizado e de patrimônio liquido mínimos de R$100.000,00 (cem mil 

reais);  

II - de endividamento de, no máximo, cinco vezes o respectivo patrimônio liquido, 

somadas as obrigações do passivo circulante, as coobrigacoes por cessão de 



créditos e por prestação de garantias e descontadas as aplicações em títulos 

públicos federais; 

 III - de diversificação de risco de R$10.000,00 (dez mil reais), no máximo, por 

cliente, em suas operações de credito e de prestação de garantias.  

Art. 6. E facultada as sociedades de credito ao microempreendedor a realização das 

seguintes operações:  

I - obtenção de repasses e empréstimos originários de: 

 a) instituições financeiras nacionais e estrangeiras;  

b) entidades nacionais e estrangeiras voltadas para ações de fomento e 

desenvolvimento, incluídas as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Publico 

constituídas na forma da Lei n. 9.790, de 1999;  

c) fundos oficiais; 

 II - aplicação de disponibilidades de caixa no mercado financeiro, inclusive em 

depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado, observadas eventuais 

restrições legais e regulamentares especificas de cada aplicação;  

III - cessão de créditos, inclusive a companhias securitizadoras de créditos 

financeiros, na forma da regulamentação em vigor. 

Art. 7. As sociedades de credito ao microempreendedor são vedadas:  

I - a captação, sob qualquer forma, de recursos junto ao publico, bem como emissão 

de títulos e valores mobiliários destinados a colocação e oferta publicas; 

 II - a concessão de empréstimos para fins de consumo; 

 III - a contratação de depósitos interfinanceiros na qualidade de depositante ou 

depositaria;  

 

IV - a participação societária em instituições financeiras e em outras instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 



 Art. 8. Fica criado o Posto de Atendimento de microcrédito (PAM), destinado a 

realização das operações de credito de que trata o art. 2., com as seguintes 

características:  

I - pode ser instalado em qualquer localidade por instituições financeiras que 

desenvolvam as atividades crediticias referidas no caput; 

 II - a instalação do posto não exige aporte de capital realizado e patrimônio liquido 

da instituição financeira; 

III - pode ser fixo ou móvel, permanente ou temporário, admitindo-se a utilização de 

instalações cedidas ou custeadas por terceiros; 

 IV - o movimento diário deve ser incorporado a contabilidade da sede ou de 

qualquer agencia da instituição; 

 V - o horário de funcionamento pode ser livremente fixado pela instituição 

financeira;  

 

VI - a criação e o encerramento devem ser comunicados ao Banco Central do Brasil 

no prazo máximo de cinco dias úteis da respectiva ocorrência.  

Art. 9. As sociedades de credito ao microempreendedor devem prestar informações 

para o sistema Central de Risco de Credito, de que trata a Resolução n. 2.724, de 

31 de maio de 2000, observados os procedimentos vigentes estabelecidos na 

regulamentação em vigor. 

  

 

Art. 10. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adotar as medidas e a baixar as 

normas julgadas necessárias a execução do disposto nesta Resolução, podendo, 

inclusive:  

I - alterar os limites estabelecidos no art. 5., incisos II e III;  

II - estabelecer as condições para a autorização e o funcionamento de sociedades 

de credito ao microempreendedor; III - fixar os critérios e os procedimentos 



relacionados a contabilização das operações das sociedades de credito ao 

microempreendedor, bem como a elaboração e divulgação de suas demonstrações 

financeiras.  

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 12. Fica revogada a Resolução n. 2.627, de 2 de agosto de 1999, e substituídas 

por esta Resolução as citações constantes da Circular n. 2.964, de 3 de fevereiro de 

2000, e da Carta-Circular n. 2.898, de 29 de fevereiro de 2000.  

Brasília, 26 de julho de 2001. 

Carlos Eduardo de Freitas 

 Presidente Interino  

 


