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RESUMO 
 

A tese trabalha o tema das microfinanças no mundo capitalista, particularmente 

na singularidade da Visão Mundial/ANDE. Questiona o entendimento de que o 

programa de microfinanças seja uma ferramenta de superação à pobreza, 

considerando o contexto da reprodução social no capitalismo. Embora admita a 

sua utilização como ferramenta de enfrentá-la, enfoca o momento histórico em 

que o neoliberalismo adquire hegemonia e suas implicações na redução do 

Estado para o atendimento da questão social. Traz como suporte teórico, 

formulações gramscianas, forma de aproximação da realidade, particularmente, 

categorias como Estado, sociedade civil e aparelho privado de hegemonia. É um 

estudo, com base em dados quantitativos e qualitativos, obtidos entre os 

empreendedores do Programa de Microcrédito da ANDE e que propõem a 

trabalhar com a perspectiva de totalidade e historicidade, ampliando assim, a 

possibilidade de ultrapassar os limites de alguns instrumentais metodológicos.   

 

 

Palavras-Chaves: microfinanças; microcrédito; aparelho privado de hegemonia; 

sociedade civil; empowerment; Visão Mundial e ANDE. 
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ABCSTRACT 
This present thesis looks at the microfinance question within the capitalist world, 

particularly to the singularity of World Vision/ANDE.  It puts into question how can 

microfinance can be a tool for overcoming poverty, considering the context of 

social capitalism reproduction, although recognizing its use as an impoverishment 

process combat tool.  This study focuses the historical moment, when 

neoliberalism becomes predominant thus the implications on the State reduction 

in order to be able to serve social issues. It brings theorist support to the 

gramscian formulations, as a way of coming closer to the reality, noted, a Civil 

State and Society conception and private device for hegemony. This is a study 

based on quantitative and qualitative data, obtained amongst ANDE’s 

entrepreneurs. It intends to work with the perspective of historicity totality, thus 

broadening the possibility of overcoming limits of some methodological tools.   

 

 

Key-words: microfinance; microcredit; private hegemony device; civil society; 

empowerment; World Vision and ANDE. 
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I. APRESENTAÇÃO 
 

A presente tese tem por finalidade cumprir o requisito para obtenção do título 

de doutora em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Seu 

tema central é as microfinanças como instrumento de enfrentamento da 

pobreza. Sua singularidade consiste na análise de uma instituição de origem 

internacional que vem atuando no Brasil há mais de 30 anos, a Visão Mundial. 

Ao mesmo tempo em que se toma a singularidade como campo empírico da 

pesquisa, não se pode perder de vista a sua particularidade e universalidade. 

É, portanto, no movimento dialético de aproximações sucessivas, que o tema 

foi focado. Considerando as perspectivas de totalidade e historicidade, o 

campo empírico local é remetido ao estudo da questão em âmbito nacional, e 

internacional no bojo das relações sociais capitalistas. Particularmente, o 

estudo se detém na contemporaneidade, nos marcos da crise do capital, 

quando o modelo neoliberal aponta para a redução do Estado e microfinanças 

surge como agenda de governo, para “saída” e/ou “redução da pobreza”.  

A estrutura desta tese é constituída de três seções. Na primeira faz-se uma 

discussão teórica e histórica para compreensão de duas entidades - Visão 

Mundial e ANDE e a questão das microfinanças, apresentando diferentes 

leituras, perspectivas e trajetórias históricas no mundo, em especial na América 

Latina e no Brasil. Em seguida, numa perspectiva de aprofundamento e opção 

teórica, são resgatadas algumas contribuições gramiscianas, por se 

apresentarem férteis ao estudo proposto, pelo que se passou a discutir o 

Estado e a sociedade civil na relação com a questão social. Derivado desse 

capítulo utiliza-se categoria aparelho privado de hegemonia, como forma de 

evidenciar a força e a direção do capital e sua recorrência as microfinanças. A 

primeira parte é concluída com uma discussão com base numa revisão da 

literatura sobre atuação de programas de microfinanças, buscando-se 

identificar e analisar pesquisas anteriores que oferecessem subsídios mais 

relevantes para a questão e temas correlatos.  

A segunda dedica-se à exposição dos processos metodológicos utilizados no 

estudo. Como a natureza desta pesquisa é uma combinação qualitativa e 

quantitativa, tendo como pano de fundo um paradigma teórico-crítico, visa-se 
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discutir categorias que pudessem contribuir para o desvendamento do 

fenômeno e refletir sobre seu entendimento, a partir de uma perspectiva crítica, 

que leva também em consideração a historicidade e o contexto em que se situa 

o objeto de estudo. 

A terceira concentra-se nos dados empíricos colhidos na pesquisa quantitativa 

e qualitativa, expressando o movimento de aproximação com o campo 

empírico, no qual as relações dos processos de microfinanças se desenvolvem. 

Nesta parte, o intento é interrelacionar os dados com o objetivo de identificar as 

determinações em diferentes contextos, examinando seus efeitos e 

contradições. Correlacionando-os às determinações históricas. A seção é 

concluída com indicação de estudos futuros. 
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II. INTRODUÇÃO 
 

Na atualidade, existem inúmeros questionamentos dos quais não se pode nem 

se deve esquivar. Um deles é como lidar com os índices crescentes de 

pobreza. Há muito tempo tal questão deixa de ser um problema local, para 

adquirir dimensões e proporções mundiais.  

A pobreza cresce no mundo a cada dia, ao mesmo tempo em que aumenta 

exponencialmente a concentração da riqueza socialmente produzida. Em 1858, 

Karl Marx, em O Capital, já identificara o processo de reprodução da riqueza e 

da pobreza e sua inseparabilidade. Ao tratar da produção capitalista e das 

desigualdades geradas no processo de produção e reprodução, ele afirma: “É 

certo, que o trabalho produz maravilhas para os ricos, mas ele produz miséria 

ao operário. Ele produz palácios, mas palhoças para os operários” (MARX, 

1980, p. 749). O processo de trabalho que opera no modo de produção 

capitalista por sua própria natureza, gera sempre e necessariamente a 

desigualdade. Sem isso, não poderia existir a acumulação, pois essa se dá no 

processo social de produção e reprodução. Segundo Marx, “o processo que 

produz o assalariado e o capitalismo tem suas raízes na sujeição do 

trabalhador” (Ibid., 1980, p. 831).  

José Paulo Netto (1990, p. 75), referindo-se ao modo de produção capitalista, 

assegura que “na realidade das formações econômicas sociais capitalistas, 

mais se desenvolvem as forças produtivas, mais efetivas e profundas tende a 

tornar-se o reconhecimento social desta desigualdade”. A desigualdade 

demarca um espaço abismal entre as classes concentradoras dos meios de 

produção e as que são detentoras da força de trabalho. Mais ainda, os espaços 

que concentram a pobreza, além de serem marcados pela miséria humana, 

tornam-se parte do traçado geopolítico, que os exclui do chamado mundo 

globalizado. Portanto, desde a sua origem, a acumulação capitalista traz em 

seu âmago a contradição da exclusão e desigualdade. 

Entende-se o processo de empobrecimento, como a alienação de fatores 

essenciais à vida. Ao mesmo tempo, o processo de trabalho no capitalismo, 

expressa a alienação da força de trabalho, determinante do processo de 

empobrecimento, e também do afastamento do ser social das suas condições 
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de determinação histórica, ou seja, a capacidade de se auto-determinar 

enquanto ser que pensa e produz. 

Com a alienação e a pobreza, os seres humanos passam a viver à margem do 

processo de acumulação, sem dignidade, humanização e no marco do déficit 

de cidadania. Na atualidade, é frequente se ouvir, no linguajar acadêmico ou 

mesmo jornalístico, sobre o tema da exclusão social. Entretanto, é válido 

ressaltar que a exclusão social é um processo inerente à própria acumulação 

capitalista.  

A mensuração da pobreza é objeto de estudo da demografia social, e atende 

aos interesses das ciências sociais de modo geral, esta é dirigida sob 

diferentes óticas. Uma das mais utilizadas, inclusive pelos estatísticos 

europeus, é aquela que se concentra na mensuração relativa dos rendimentos 

da população, localizada abaixo de um nível anteriormente definido. Esse 

patamar mínimo é estimado com base na mediana do rendimento, com base 

na mediana do rendimento de uma determinada população, levando em 

consideração todos os que se situam com rendimentos inferiores a 60,0% da 

mediana. No caso brasileiro, os indicadores sociais 2008, publicados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, identificam a mediana do 

rendimento familiar per capita em R$ 415,00 e R$ 249,00 como valor limite. 

Assim, 26,9% dos arranjos familiares estavam abaixo da linha estabelecida. 

Quando comparada à distribuição dos arranjos familiares, por classes de 

rendimento per capita em salários mínimos, a proporção dos que vivem com 

até 1/2 salário mínimo em 2008 é de 22,6%. No primeiro caso, refere-se à 

pobreza relativa, e o segundo, pobreza relacionada ao salário mínimo. De 

acordo com o IBGE, a utilização do salário mínimo como parâmetro para definir 

níveis de pobreza é um recurso amplamente utilizado por diferentes estudiosos 

ou instituições que tratam da pobreza. Usando o indicador de pobreza relativa, 

levando em consideração os arranjos familiares, nos indicadores sociais 

encontra-se que todos os filhos menores de 16 anos, num total de 42,8% dos 

casais, e 51,4% dos monoparentais feminino, ficaram abaixo do limite de 60% 

da mediana do rendimento familiar per capita. O estudo, comparando os anos 

de 1998 e 2008 identifica uma melhoria de condição das unidades que viviam 

até ½ salário mínimo. Em 1998, o percentual para o País era de 32,4%, 

chegando a 22,6% em 2008. Uma melhoria de 9,8 pontos percentuais na renda 
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per capita dos mais pobres. No Nordeste brasileiro, a queda revela-se ainda 

maior, de 13 pontos percentuais entre 1998 e 2008, de (54,3% para 41,3%), O 

estudo alude que tal melhoria tenha sido motivada pela implementação de 

políticas públicas dirigidas às famílias mais pobres. 

 

Na contemporaneidade, o capitalismo já se apresenta com forças produtivas 

plenamente desenvolvidas, mas a desigualdade social continua se acentuando. 

Desdobra-se também do processo produtivo, a complexificação da questão 

social relacionada às condições da reprodução da classe trabalhadora. Como 

exemplo, o ingresso da mulher no processo produtivo que torna cada vez mais 

complexa a expressão da questão social da criança e do adolescente, a 

expressão que se refere ao idoso, e as minorias de modo geral. No Brasil, em 

termos percentuais, a grande maioria das mulheres ainda sofre da cultura de 

uma organização social patriarcal, e vive alienada da capacidade de decidir seu 

próprio destino, de ter seu lugar com plena cidadania. Esse fenômeno ocorre 

tanto na esfera pública quanto na esfera doméstica. Se a afirmação acima é 

verdade para os pobres de modo geral, ela se amplia ainda mais para as 

mulheres.  

Nessa conjuntura socioeconômica em que prolifera a desigualdade nas 

relações de gênero no contexto local, regional, e global nas últimas décadas, a 

estratégia de microfinanças aparece adquirindo um duplo caráter. Por um lado, 

as microfinanças tendem a responder às novas demandas do capital no 

enfrentamento da sua crise estrutural, seja para criar demanda para o consumo 

de mercadorias, seja para alcançar novos consumidores de crédito na forma de 

inclusão financeira. Por outro lado, as microfinanças se apresentam como uma 

ferramenta de enfrentamento da pobreza, questão amplamente difundida pela 

mídia e incorporada na vida política do País.  

A primeira experiência de microfinanças registrada no Brasil ocorre no 

Nordeste, na cidade do Recife nos anos 70, com o Projeto UNO, da primeira 

experiência nordestina à repercussão mundial alcançada pelo Grameen Bank, 

através da visão estratégica de Mohamad Yunus. As microfinanças ganham 

repercussão, e como resultado, conquistam interesses públicos e privados, 

alcançam bilhões de dólares em financiamento, chegando a mais de 160 

milhões de pessoas atingidas e entre estas mais de 100 milhões de mulheres. 
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Como coroação exitosa desse processo, um dos intelectuais orgânico 

Mohamed Yunus obtém o prêmio Nobel da Paz em 2006. 

Em estudos sobre o assunto, Fagundes e Feitosa (2004) afirmam que as 

microfinanças, especialmente o microcrédito, tornam-se uma ferramenta usada 

por diferentes instituições na luta contra a pobreza. Essa posição, embora 

majoritária e hegemônica no mundo das microfinanças, apresenta caráter 

visivelmente ideológico, pois não expõe com clareza as vinculações presentes 

entre a proposta, e sua base material; pelo contrário, oculta tal perspectiva. 

Isso significa dizer que, não apresenta a contradição da ferramenta na 

apropriação dos interesses do capital. Assim, as microfinanças tornam-se 

fetichizadas, idealizadas como fórmula “poderosa” de enfrentamento, sem ir às 

raízes da questão, passando a ser utilizadas idealisticamente. Não se trata aqui 

de negar a sua importância e potencialidade, mas de questionar a 

unilateralidade com que são é tratadas. O interesse desta tese é colocar em 

debate os elementos teóricos que sustentam a lógica hegemônica do capital 

tendo como campo empírico a experiência de microfinanças da Visão Mundial 

e da ANDE.  

A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD) estima a existência de mais de 7.000 instituições de microfinanças, 

oferecendo serviços de microcrédito a mais de 20 milhões de pessoas (MENA, 

2003). Já em 2007, Soares e Sobrinho (2007, p.15) afirmam que esse número 

passa para mais de 30 milhões de pessoas, com acesso aos serviços 

microfinanceiros ofertados por mais de dez mil instituições especializadas. Eles 

enfatizam ainda que o número de usuários potenciais em todo mundo gira em 

torno de 500 milhões, por entenderem que a estratégia parece estar surtindo 

efeito. Recente pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

chamada Microfinance in Latin America and the Caribbean – “2008 Data 

Update”, aponta para a existência de cerca de 600 instituições na região, 

servindo a mais de oito milhões de clientes com aproximadamente 8.3 milhões 

de dólares de carteira ativa. O crescimento é surpreendente, considerando que 

esta mesma pesquisa comparada com a realidade de 2001, (1,8 milhões de 

clientes e 1,2 milhões de dólares de carteira ativa).  A citada pesquisa traz um 

dado intrigante ao afirmar que as organizações reguladas da região são as que 

atendem a maior parte do setor, comprovando a tendência de regulação do 
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setor. Mais de 70% do total do volume de tomadores de empréstimos são 

servidos por organizações reguladas. Contudo, com os 30% que sobram são 

atendidas organizações não-reguladas. Elas emprestam uma média de US$ 

748 (setecentos e quarenta e oito dólares), que equivalem à metade da média 

dos empréstimos das organizações reguladas US$ 1.337 (hum mil, trezentos e 

trinta e sete dólares). Ao perceber esta realidade, algumas perguntas vêm à 

tona: as organizações não reguladas atuam com populações realmente mais 

pobres? Possuem capacidade de penetração em mercados considerados à 

margem do mercado financeiro? As não reguladas estariam atendendo às 

populações mais pobres? 

Em 1997, a Results Educational Fund, instituição sem fins lucrativos, situada 

em Washington (EUA), organiza a “Microcredit Summit”, organizada sob os 

auspícios do Banco Mundial, com o objetivo de mobilizar a comunidade 

internacional e convencer a sociedade civil de que a expansão das 

microfinanças é essencial para o alcance das Metas do Milênio. O movimento 

nasce com o objetivo de assegurar que 100 milhões de famílias pobres, em 

todo o mundo, especialmente o segmento das mulheres dessas famílias, 

acessem crédito disponível para o auto-emprego até o ano 2005. Superada a 

meta inicial, os representantes de vários países presentes na Cumbre de 

Microcrédito colocam como alvo que, em uma década, ou seja, até 2015, pelo 

menos um quinto desta população excluída do acesso aos serviços financeiros, 

seja atendida, o que seria em torno de 100 milhões de pessoas (MENA, 2003, 

p. 2). 

A referida autora ainda aponta que o crescimento anual tem sido significativo, a 

saber, de 7,6 milhões de clientes, alcançados em 1997, a 26,8 milhões em 

2001 de clientes assistidos. Isso indica uma taxa de crescimento anual de 37%, 

o que mostra existirem chances significativas de alcançar o alvo proposto para 

a década. Do número atingido, 83% residem na Ásia, 3,5% na África e 12,5% 

no continente latino-americano. O detalhe interessante é que, levando em 

conta os números mundiais e a distribuição por continente, mais de 60% dos 

usuários são mulheres.  

As instituições de microfinanças (IMFs) tentam equilibrar dialeticamente os 

seus objetivos financeiros e sociais. Elas surgem fruto de preocupação com o 

desenvolvimento de populações menos favorecidas (ARAICA; TORRES, 1999; 
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YUNUS, 1997) e, ao mesmo tempo, lutam por tornar os seus serviços 

sustentáveis, evitando, entre outras coisas, que sua intervenção assuma uma 

característica assistencialista. 

Quando se considera o quadro das IMFs hoje, três itens assumem destaque 

pela sua importância. Primeiro como aumentar o acesso dos mais pobres aos 

serviços de microfinanças. Segundo, como conseguir a sustentabilidade 

institucional. E terceiro, como avaliar os efeitos que esses serviços produzem e 

suas consequências para o desenvolvimento das pessoas beneficiadas por 

eles.  

Anton Simanowitz (2004), coordenador do programa global de investigação - 

Ação Imp-Act ao estudar dois casos em continentes distintos (América Latina e 

Ásia), aponta que há um impacto significativo no nível de vida dos usuários, 

levando-os a alcançar auto-suficiência financeira. Susy Cheston e Lisa Kuhn 

(2004) demonstram em seus estudos, que o impacto das IMFs aumenta 

quando dirigido às mulheres. Isso acontece não só porque elas representam 

70% do público que vive com menos de um dólar diário, como também porque 

os resultados dos micro-empreendimentos geridos por mulheres tendem a 

retornar para a família, causando assim um efeito multiplicador e de incremento 

potencializador do nível de vida dos familiares envolvidos (CAMBIO 

CULTURAL, 2003). Um subproduto destacado, tão importante quanto o próprio 

desenvolvimento financeiro, é o empoderamento da mulher, que assumindo 

iniciativa e autonomia financeira, gera condição nela mesma e no seu contexto. 

Há uma tentativa de romper com os padrões de desigualdade, associados à 

relação de gênero, tornando a mulher cada vez mais capaz de fazer escolhas e 

tomar decisões que afetam positivamente sua vida e a de seus familiares, 

modificando a maneira de como encara a vida. 

É diante de tal quadro que a questão central desta tese se estabelece. No 

Brasil o mercado de microcrédito tem se fixado e cresce com índices 

significativos (NICHTER; GOLDMARK; FIORI, 2002). No Nordeste, 

microcrédito tem sido apontado como um dos fatores que pode ajudar no 

desenvolvimento social. Tal como acontece no mundo inteiro, no Nordeste 

Brasileiro duas características se destacam e apontam indícios de um quadro 

nacional: a) As IMFs têm como alvo, pequenos empreendimentos (mais de 

80% informais), que visam primariamente a gerar renda familiar; b) mais de 
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60% dos créditos concedidos são destinados a empreendedoras mulheres 

(FAGUNDES; FEITOSA, 2004). Tomando em consideração o que afirma 

Llorens (2001), a luta pela superação da pobreza e a geração de 

desenvolvimento real não passam somente pela adoção de políticas públicas 

compensatórias, assim como pela promoção da iniciativa de desenvolvimento 

local endógeno na geração de condições de emprego produtivo, de sorte que 

não só pobreza, como marginalização e alienação em todos os níveis são 

enfrentadas de maneira sustentada e consistente. Levando em conta as 

pesquisas em outros rincões surge o nosso interesse em investigar quais os 

efeitos do programa de microcrédito, executado no N ordeste na 

singularidade da Visão Mundial/ANDE e quais as cont radições para a 

população usuária. 

Um dos desafios na modernidade é a complexidade da questão social que 

incide sobre o aprofundamento da desigualdade social e do processo de 

empobrecimento de grandes contingentes populacionais. A população mundial 

cresce a cada dia, ao mesmo tempo em que a riqueza se concentra nas mãos 

de poucos.  

As condições objetivas de produção se modernizam, levando à ampliação 

frequente de uma massa de trabalhadores desempregados, o que perpetua 

uma pobreza estrutural.  A pobreza aqui referida vai além da financeira, pois 

inclui também a supressão de fatores essenciais à vida. Pobreza e 

desigualdade social têm se constituído uma marca presente no cotidiano da 

América Latina. A pobreza na região tem caráter estrutural, com dimensões 

históricas e culturais ligadas ao seu modo de desenvolvimento e sua inserção 

na economia mundial. A CEPAL (2007) traça um panorama social da América 

Latina, concluindo que de modo geral, a Região conseguiu alcançar os 

objetivos de redução da pobreza, havendo redução do índice de desemprego 

e, em alguns países, percebeu-se certa melhora na distribuição da renda. 

Contudo, os problemas da desigualdade econômica e social mantêm-se 

presentes, com perspectiva de continuar na agenda dos governos como a 

principal preocupação e desafio da região para o século. 

Embora o prognóstico da desigualdade social tenha sido mantido, os estudos 

da CEPAL apresentam alguns dados promissores. Um deles é que a região 

deve alcançar a primeira meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
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(ODMs), qual seja, à redução da pobreza até o ano de 2015. Alguns paises 

latinos americanos já o alcançam como: Brasil, Chile, Equador e México. 

Enquanto isso, outros países - como Argentina, Bolívia, Honduras, Nicarágua, 

Paraguai e Uruguai – não conseguiram alcançar 50% da meta até aquele 

momento. 

No Brasil, os dados sobre a desigualdade populacional são significativos, 

considerando, particularmente, a sua densidade populacional. Embora o País 

já aponte com a superação de uma das metas do milênio, a desigualdade 

social marca profundamente o retrato da pobreza nacional. Dados da 

International Fund for Agricultural Development (IFAD, 2009, p.1) afirmam:  

O Brasil é um país de renda média rico em recursos naturais, mas os 
níveis de pobreza e os indicadores de desenvolvimento humano nas 
áreas rurais pobres são comparáveis aos dos países mais pobres da 
América Latina. Em todo o país, cerca de 35% da população vivem 
em situação de pobreza, com menos de dois dólares por dia. Mas nas 
áreas rurais do Brasil a pobreza afeta cerca de 51% da população.Já 
que aproximadamente 19% da população total (ou cerca de 36 
milhões de habitantes) vivem em áreas rurais, isso significa que o 
Brasil tem cerca de 18 milhões de habitantes rurais pobres, o maior 
número no Hemisfério Ocidental. E o Nordeste do Brasil tem a maior 
concentração de pobreza rural na América Latina. [...] Nessa região, 
58% da população total e 67% da população rural são pobres. 

 

A distribuição de renda no País é profundamente desigual, no que se refere às 

características regionais. Este fenômeno é visivelmente identificado ao se 

comparar o rendimento mediano no Nordeste e no Sudeste. Segundo o IBGE 

(2008), enquanto o primeiro apresenta o valor de R$ 250,00, o outro alcança 

R$ 500,00. No documento de Indicadores Sociais (2008, p.89), esse dado fica 

ainda mais evidente:  

A mensuração do rendimento familiar, sob a ótica de quanto cada 
quinto da população se apropria do total do rendimento, mostra 
diferenças marcantes entre os 20,0% mais pobres e os 20,0% mais 
ricos. No período entre 2001 e 2008, o último quinto vem diminuindo 
sua parte (a redução foi de 4,3 pontos percentuais) em favor dos 
quintos inferiores. Embora o quinto inferior tenha ganhado apenas 0,7 
ponto percentual, isso representa um crescimento proporcional maior 
(cerca de 26,9%) do que o obtido pelos quintos subsequentes, que 
também foram beneficiados com a melhoria da distribuição de renda. 

 

Portanto, as diferenças regionais são, sem sombra de dúvida, responsáveis 

pelos traços de desigualdade da pobreza brasileira, sendo que o Norte e 

Nordeste são as mais pobres.  
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Essa população vive com acesso limitado aos serviços básicos, tecnologia e 

infra-estrutura deficiente. Quando o foco da análise das regiões metropolitanas 

é deslocado para o contexto rural, observa-se que a situação é também crítica 

e merece atenção. No Rural Poverty Portal (RURAL POVERTY PORTAL, 

2007, p. 02) encontra-se a seguinte informação: 

[...] Suas comunidades subsistem em condições de dificuldades e 
ambientes degradados.  De várias formas eles levam desvantagens 
em relação às pessoas pobres das áreas urbanas.  Estruturas físicas 
para educação e serviços de saúde estão mais prontamente 
disponíveis para as populações urbanas que para as rurais.  O 
fornecimento de água e o sistema de esgoto geralmente são 
inadequados nas áreas rurais.  Com acesso muito limitado à 
tecnologia e com uma pobre infra-estrutura, as comunidades pobres 
lutam para complementar sua renda com a agricultura através de 
empregos remunerados ou negócios de artesanato de pequena 
escala. 

 

A economia nordestina move-se na trajetória capitalista desenvolvida no País. 

Com mais da metade dos seus 30 milhões de pessoas vivendo na pobreza, a 

região contém a maior concentração de pobreza na América Latina. Neste 

quadro, os grupos mais vulneráveis são: a mulher, jovens, crianças e minorias 

étnicas. Segundo o Rural Poverty Portal, 24,9% das famílias pobres são 

chefiadas por mulheres. Um dado preocupante desse aspecto no Nordeste diz 

respeito à força de trabalho da criança e adolescente, (ibid., p. 03), a saber: 

[...] Mão de obra infantil ainda é comumente empregada pelas 
famílias pobres do Brasil.  Nas áreas pobres, especialmente no 
Nordeste, quase 40% das crianças com idade entre 10 e 14 anos, 
trabalham para complementar a renda familiar. 

 

Uma das formas preconizadas pelos governos no mundo capitalista para 

enfrentar a pobreza estrutural tem sido fortemente influenciada pelas políticas 

internacionais de estímulo ao “desenvolvimento”, formuladas por diferentes 

agências internacionais como Banco Mundial, Banco Interamericano, USAID 

etc. Essas políticas têm influenciado os governos latino-americanos, 

estimulando o acesso do público “pobre” a ativos produtivos tais como terra, 

processos de produção, acesso a mercados e ao crédito (entendidos como 

recursos com capacidade de capitalizar os indivíduos), “ajudando-os” a quebrar 

o ciclo da pobreza. No bojo destas políticas, surgem as microfinanças com forte 

ênfase em políticas governamentais. Elas têm sido tratadas e defendidas por 
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alguns estudiosos como um instrumento importante na luta contra a pobreza. 

Outros a entendem como mais um modo de reproduzir a situação de 

exploração do capital. No deslocamento destes dois blocos surgem alguns que 

não se colocam na perspectiva de análise crítica e de radicalização do 

anticapitalismo, mas se mantêm atentos para os aspectos nocivos e mal 

utilizados das microfinanças e do estéril assistencialismo. Nesse bloco, 

entende-se que a Visão Mundial e a ANDE podem ser incluídas.  

Reconhecidamente, microfinanças têm sido vista como uma estratégia de 

enfrentamento da pobreza, que se expandiu exponencialmente no contexto 

neoliberal dos anos 70 até o ano 2000, estimulada especialmente pelo Banco 

Mundial, em sua trajetória de intervenção no desenvolvimentismo e na sua 

tentativa de reproduzir um novo modelo de “desenvolvimento”, capaz de 

atender às novas demandas da reprodução do capital. A maior iniciativa 

multilateral reconhecida em microfinanças é o Consultive Group to Assist the 

Poor – (CGAP).  

O CGAP é um consórcio de 33 agências de cooperação multilaterais e 

bilaterais, com o objetivo de capacitar instituições microfinanceiras. Ele se 

transformou num centro global de novas idéias, produtos, modelos de negócios 

e tecnologias que dão respostas às necessidades operativas das instituições 

microfinanceiras. Também presta serviços para agências de desenvolvimento, 

gestores públicos, reguladores, empresas de avaliação e produção de 

indicadores de desempenho para o mercado de microfinanças.  

A título de uma análise crítica, as iniciativas multilaterais, bilaterais como o 

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), CGAP, IFC, 

serão tratadas como aparelhos privados de hegemonia, cuja direção recai 

sobre os países considerados periféricos. Esse tema será aprofundado 

apontando a potencialidade da teoria gramsciana à análise.  

No mundo, o tema de microfinanças nas décadas de 80, e especialmente nos 

anos 90, avançou rumo a se solidificar numa estratégia governamental de 

grande relevância. Ele foi formalmente reconhecido e, a partir de então, deixou 

de se constituir em experiências isoladas, meramente voluntárias. Este 

reconhecimento possibilitou a oficialização de arranjos organizacionais que se 

transformaram em “braços governamentais” geridos pela sociedade civil e pela 

iniciativa privada no chamado “enfrentamento da pobreza”. 
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As microfinanças analisadas de forma isolada parecem ter surgido, 

unicamente, da iniciativa pioneira e da motivação de pessoas ou organizações 

que se sentiram incomodadas com a questão social. No entanto, à medida que 

o processo histórico avança, a classe dominante utiliza microfinanças como 

mais um meio para o exercício de seu poder na sociedade, através de 

programas estimulados por agências multilaterais como Banco Mundial. Uma 

forte tendência de regulação do setor se estabelece para o mercado financeiro 

comercialmente orientado. Um exemplo é o fomento do International Finance 

Corporation (IFC), braço privado do Grupo do Banco Mundial. Esse tem sido 

um dos organismos multilaterais que têm promovido mais ativamente as 

iniciativas de microfinanças em países em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil e outros países da América Latina. 

O objetivo do IFC é promover o “desenvolvimento econômico”, encorajando o 

crescimento de empresas produtivas e mercados de capitais eficientes em 

países membros. O órgão também oferece assistência técnica aos governos, 

para criarem capacidades de supervisão do setor financeiro nacional, 

estabelecendo um marco legal regulatório para as microfinanças nos diversos 

paises.  

Uma outra agência multilateral que atua na região é o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), por meio do seu braço privado, a Corporación 

Interamericana de Inversiones (CII). Ela tem o objetivo de promover e apoiar o 

desenvolvimento do setor privado e de mercados de capital em seus países 

membros através do desembolso de empréstimos, inovação. Ela fomenta o 

desenvolvimento da pequena e média empresa, a fim de contribuir para o 

“desenvolvimento econômico”. Um terceiro e ativo braço privado do Banco 

Interamericano é o Fundo Multilateral de Investimentos (MIF-FOMIN). Com 

foco diferente da CII, o FOMIN promove o desenvolvimento do setor privado 

através de doações e investimentos. 

Na categoria das iniciativas bilaterais, podemos encontrar algumas importantes 

como, por exemplo, a agência de cooperação United State Agency for 

international development (USAID), através de sua divisão de desenvolvimento 

da microempresa (Microenterprise Development Division).  

À medida que a miséria relativa de contingentes importantes da classe 

trabalhadora, especialmente a urbana, avança, microfinanças saem do 
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espectro das iniciativas experimentais individuais e voluntárias e passa a ser 

uma alternativa das agências internacionais de fomento e entra para as 

agendas governamentais. É incorporada nessas agendas com um discurso de 

promoção do “desenvolvimento humano”, na busca “racional” e no 

enfrentamento da questão social.  

A oferta de serviços microfinanceiros se encontra relativamente estruturada e 

articulada, considerando as iniciativas privadas e públicas.  

No Brasil, o mercado de microcrédito tem se estabelecido e vem em processo 

constante de crescimento. Disponibilizados pelo Ministério do Trabalho, que 

abriga o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), 

somente em 2007 o volume de operações de Microcrédito Produtivo Orientado 

foi de 963.459, representando crescimento de 52,42% em relação a 2005. Isso 

representa uma liberação efetiva de recursos na ordem de 1,0 bilhão e 100 

milhões de reais, o que representa um acréscimo de 82,68%, quando 

comparado a 2005. Atualmente há 252 instituições credenciadas no programa. 

Já em 2009, o Banco Central do Brasil no seu projeto Inclusão Financeira 

(2009, p.38 e 39) dá mostras do crescimento do mercado de microfinanças no 

Brasil e afirma que: “O número de operações realizadas foram superior a 4,0 

milhões, e um volume de R$4,8 bilhões, esses números sinalizam para a 

irrigação da economia popular”. Ele destaca também que a região Nordeste 

alcançou 85% do volume total dos valores desembolsados.   

A demanda dos trabalhadores por serviços microfinanceiros é comprovada a 

partir da grande presença dos micro-empreendimentos na economia brasileira. 

Eles são cada vez mais significativos. Um dos relatórios sobre o assunto 

afirma: “O papel dos micro-empreendimentos na economia brasileira é cada 

vez maior. Em 2001, 14,3% das pessoas ocupadas no Brasil eram empregadas 

de microempresas da economia informal” (OIT, 2005). 

Já o relatório da OIT de 2003 (OIT 2005 apud NICHTER et. al., 2002) traz 

dados importantes relativo ao tamanho deste setor e seu crescimento anual: 

[OIT, 2003] apresenta dados referentes a 2002 e revelam que 
existem 16,4 milhões de microempreendimentos no Brasil. Este 
número vem crescendo a uma taxa de 3,7% ao ano. Dentre eles, 
foram identificadas microempresas urbanas formais e informais, além 
de pequenas fazendas rurais. O contingente de microempresas que 
estão na informalidade é grande, atingindo 77%. 
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Uma outra fonte recente é encontrada nos estudos do Banco Central do Brasil 

de (2007). Estima-se que existam sete milhões de potenciais trabalhadores 

demandantes dos serviços microfinanceiros, conforme SOARES; MELO 

SOBRINHO (2007, p. 57) afirmam:  

Estima-se que existam no Brasil aproximadamente 16 milhões de 
pequenas unidades produtivas [...], 13 milhões formadas por 
trabalhadores por conta própria, das quais deduz haver algo como 
sete milhões de potenciais clientes que exerçam demanda efetiva [...]. 
Do lado da oferta demonstra que em dezembro de 2006 existiam 
aproximadamente 220 instituições com um milhão de clientes ativos, 
9% da demanda.  

 

Por outro lado, este mesmo estudo oferece um dado revelador do crescimento 

das microfinanças no Brasil. Em 2006, apenas um ano antes, o percentual de 

atendimento da demanda era de 2,3% conforme estudo feito em 2005 (ALVES; 

SOARES, 2005, p. 32). No ano seguinte, houve um crescimento desse patamar 

de 2,3% para 9% do atendimento da demanda. Certamente é um crescimento 

significativo a ser considerado.   

O enfoque desta tese tem sua relevância no fato de suprir à quase inexistente 

bibliografia no contexto brasileiro, que trata de resultados que refletem as 

contribuições geradas a partir da intervenção de programas dessa natureza. 

Em outras palavras, existem poucos trabalhos com uma perspectiva crítica, 

que analise as possíveis contribuições e contradições inerentes a processos de 

intervenção na área do microcrédito no Brasil. É diante deste quadro que a 

pesquisa se estabeleceu. Na verdade, o tema de microfinanças é um tema 

relevante e mais amplamente estudado no Brasil na área do conhecimento da 

economia e da administração. Hoje, no campo do conhecimento social, a 

preocupação ganha um caráter mais crítico e qualitativo.  A grande maioria dos 

estudos publicados até então dizem respeito à análise da produtividade e 

eficiência das organizações. Pouco se tem escrito para analisar as 

contradições e contribuições das microfinanças. 

Por outro lado, não se pode negar a existência de estudos que tratam do 

desempenho econômico e financeiro das organizações executoras dos 

programas de microcrédito, marco regulatório referido do setor e impacto sobre 

renda. Acerca desse último assunto, identifica-se um que teve o objetivo de 

apresentar o impacto do microcrédito na renda do empreendedor (NETO, 
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2006). No entanto, não encontramos estudos focados na análise dos 

resultados da ação de programas de microcrédito que ponha em evidência o 

processo histórico do surgimento das microfinanças e, ao mesmo tempo, que 

busque analisar os resultados delas na perspectiva da totalidade social. 

Os resultados finais desta tese, decorrentes da investigação realizada, podem 

se constituir uma contribuição para as instâncias governamentais e gestoras do 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, para análise de suas 

práticas e estratégias, para ampliação, afirmação ou negação de ações dessa 

natureza. Não se pretendeu aqui, fazer apologia, mas demonstrar os limites e 

potencialidades do microcrédito.  

A relevância deste trabalho relaciona-se ainda à possibilidade de contribuir 

para o entendimento do tema, assim como subsidiar com mais precisão o 

monitoramento, formulação e avaliação de políticas sociais no trato da questão 

social, especialmente referente ao crédito para as populações 

reconhecidamente excluídas do acesso ao sistema financeiro tradicional. Por 

outro lado, de forma modesta, este estudo se caracteriza pela investigação 

qualitativa e quantitativa, que leva em conta a análise das contradições e 

contribuições que as microfinanças oferecem a uma questão tão fundamental 

como o processo de reprodução da pobreza, especialmente na região mais 

pobre do País, que é o Nordeste.  

Sintetizando, pode concretamente ser uma contribuição positiva para o 

assunto, levando em consideração os seguintes itens:  

Ele pretende construir, de uma forma geral, discussões atualizadas, usando 

processos que envolvem as microfinanças no Brasil. 

Pode se converter num alicerce para uma nova ordem de reflexão e 

reformulação de rotas de políticas sociais públicas no enfrentamento da 

pobreza. 

Em certa medida estimula o debate sobre microfinanças e microcrédito no 

Brasil, sabendo-se que há uma escassez de argumentação e sustentação dos 

efeitos das microfinanças, que estejam fundamentados em estudos sobre a 

efetividade do microcrédito produtivo orientado. Isso explica a baixa 

repercussão do tema e os avanços tímidos da política nacional do microcrédito. 

O estudo poderá também subsidiar comparações entre diferentes políticas 

sociais de caráter assistencialista versus relevância do Microcrédito Produtivo 
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Orientado, para responder a questão social. Poderá ainda suscitar novas 

pesquisas de base qualitativa e quantitativa que tenham como objeto o 

microcrédito no Brasil.  

Por fim, contribui para o desenvolvimento do mercado de microfinanças no 

Brasil, tendo em vista que o estudo reforça a efetividade das microfinanças no 

enfrentamento da questão social. 

Sem grandes pretensões, entende-se que este trabalho sintetiza o ápice de um 

momento de inflexão, quando a autora sai do patamar de mera apologista 

como gestora das microfinanças, para um nível de aprofundamento do objeto 

estudado, através do processo de aproximações sucessivas que caracterizam 

o conhecimento na teoria crítica. Segundo Gramsci (1981, p. 85). 

O início da elaboração crítica é a consciência crítica daquilo que 
somos realmente, isto é, um “conhecer-te a ti mesmo”, como produto 
do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma 
infinidade de traços recebidos sem benefício no inventário. Deve-se 
fazer, inicialmente, esse inventário. 

 

Deve-se considerar que, num processo de pesquisa, o pesquisador traz 

consigo motivações pessoais, enquanto ao mesmo tempo se torna interlocutor 

do pensamento dos sujeitos envolvidos, sendo ele mesmo o intérprete da 

realidade. Torna-se, portanto, salutar explicitar as motivações e experiências 

da autora relacionadas ao tema em questão. Mazzotti (2002, p. 161) afirma que 

é relevante essa informação ao leitor, contextualizando as experiências 

significativas do pesquisador relacionadas ao contexto da pesquisa e aos 

sujeitos envolvidos. Mazzotti (2002, p. 161)  complementa:  

Isto se justifica pelo suposto de que tanto a formação intelectual do 
pesquisador, quanto suas experiências pessoais e profissionais 
relacionadas ao contexto e aos sujeitos, introduzem vieses na 
interpretação dos fenômenos observados e, nesse caso, devem ser 
explicitados ao leitor.  

 

Um projeto de doutorado como este foi também fruto de uma caminhada que 

resultou em um conjunto de fatores que surgiram a partir de experiências 

práticas. Os projetos, via de regra, não se situam no ar, especialmente quando 

se trata de temas acadêmicos de relevância social. São frutos de reflexões e 

preocupações, assim como do desejo de buscar respostas a questionamentos 
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que aparecem como resultado de uma prática. A autora desta tese não foge à 

regra. 

Por que se aventurar na investigação de inquietações que surgiram no decorrer 

do que foi emergindo? Descrever a gênese da questão de pesquisa pode 

ajudar a identificar a história e as razões que conduziram para o problema 

investigado. Com isto, pretende-se que se torne mais fácil ao leitor discernir os 

vieses que existiram durante a investigação e elaboração do trabalho, e assim, 

ser capaz de identificar posturas que possam ter influenciado nas conclusões.   

As formas pelas quais o interesse científico aflora na mente do pesquisador, 

antes de se cristalizar em um problema de pesquisa, são diversas. Pode ser 

fruto de uma preocupação social e do desejo de servir aos mais necessitados 

ou resultantes de interesse profissional que os desafios do trabalho aguçaram. 

Isso o levaria às perguntas e questionamentos ainda não plenamente 

respondidos, ou fruto de um momento especial da vida que surge no contexto 

acadêmico, conduzindo-o a investigar e descobrir algo a respeito daquela 

pergunta ou dos questionamentos.  

No caso em pauta, o interesse pelo tema investigado concretizou-se por uma 

mescla destes elementos.  Em primeira instância, a aproximação com o objeto 

de investigação é devida a longos anos de trabalho nessa área. A formação 

acadêmica numa área do conhecimento das ciências administrativas 

consolidou um conteúdo que não levou em conta a concepção de totalidade, 

imprimindo um caráter que tendeu muito mais à apologia do tema que a uma 

posição crítica. Posteriormente, as inquietações provocadas pela própria 

realidade alimentaram um sentido de busca e de novos questionamentos, que 

se solidificaram na imersão de um saber, até então, não captado. A experiência 

de cursar um doutorado na área de Serviço Social propiciou esta aproximação.  

Um dos elementos que justificou a decisão da pesquisadora em optar por uma 

organização com a qual ela possuía relacionamento profissional foi a 

viabilidade de acesso. A área de microfinanças é uma área com pouca 

abertura, mesmo em se tratando de organizações sem fins lucrativos. A 

pesquisadora dificilmente conseguiria liberdade para acessar informações com 

a profundidade que esta pesquisa demanda. Esse acesso é fundamental para 

se estabelecer uma base sólida e confiável para coleta e análise dos resultados 

do programa de microfinanças. Por outro lado, foram tomados cuidados 
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metodológicos a fim de evitar que os pressupostos pessoais, comprometessem 

o percurso da descoberta do fenômeno e a elaboração das conclusões da tese. 

Além do mais, foi interesse da pesquisadora detectar, enquanto profissional 

envolvida no campo das microfinanças, as contribuições e contradições que 

envolvem o processo de aproximação da questão social, tal como ficou 

registrado no seu depoimento pessoal1: 

Iniciei minha trajetória profissional na Visão Mundial em 1984, 
portanto há 23 anos. Durante essa trajetória atuei em diferentes áreas 
da organização, desde a execução de projetos sociais e articulação 
destes projetos nas comunidades até a gestão organizacional e 
estratégia organizacional. A partir de 1998, passei a atuar na 
execução de um programa de desenvolvimento econômico e social 
com ênfase em microcrédito. Durante a trajetória de execução desse 
programa, ocorreu seu crescimento, aumento de sua relevância no 
âmbito político-organizacional, novas áreas de abrangência e número 
significativo de pessoas atendidas. Durante doze anos de atuação, o 
programa atendeu mais de 70 mil pessoas. A matriz conceitual do 
programa segue a política governamental de microcrédito produtivo 
orientado para empreendedores pobres. 

Um dos grandes desafios que se apresenta para as organizações que 
executam programas desta natureza e têm preocupação com a 
questão social é entender a potencialidade das microfinanças na 
contribuição para os sujeitos usuários do programa. Alguns estudos 
foram identificados com foco na análise da eficiência operativa e 
sustentabilidade das organizações. A grande interrogação para 
muitas organizações, governos, pesquisadores e a própria Visão 
Mundial é saber em que medida as microfinanças podem influenciar 
na melhoria de vida das populações mais pobres.  

 

 

                                                 
1 Elza Fagundes Gonçalves, relatado à Orientadora, em maio de 2007). 
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1 AS BASES HISTÓRICAS, FILOSÓFICAS E SOCIAIS 
DA VISÃO MUNDIAL. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fonte: www.wvi.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1950 - Reverendo Robert Pierce cria a 
Visão Mundial. 
1953 - Pierce dá início ao programa de 
apadrinhamento da Visão Mundial 
usando fotografias de crianças 
carentes. 
1967 - Pierce sai da Visão Mundial. 
1970 - (anos 70) A descentralização da 
estrutura da Visão Mundial é 
estabelecida. 
1979 - A Visão Mundial possui 
escritórios operando em 40 países. 
1989 - A Visão Mundial possui 
escritórios operando em 55 países. 
1996 - Dean Hirsch é nomeado 
presidente. 
1998 - Richard Sterns é nomeado 
presidente dos escritórios da Visão 
Mundial operando nos EUA. 
2004 - Depois de ter triplicado seu 
orçamento no decorrer dos últimos 8 
anos, o orçamento da Visão Mundial 
chega a USD 1,5 bilhões. 
2007 - A Visão Mundial encerra o seu 
57º ano com 26.000 funcionários e um 
orçamento de USD 2,6 bilhões. 
 

Figura 1- Bob Pierce – Fundador da World 
Vision         1950 -  
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1.1 Origem e contexto histórico da World Vision Int ernacional 

– WV 

A World Vision International2 teve sua gênese quando um homem, chamado 

Robert Pierce3, norte americano, imbuído de valores humanitários informados 

por uma perspectiva cristã evangélica, confrontou-se com uma situação das 

necessidades humanas, encontradas em populações marcadas por processos 

de desigualdades sociais.  

Em 1947, Bob Pierce, como ficou conhecido, em uma de suas viagens, 

encontrou-se na China com uma professora que lhe apresentou uma menina 

chamada Jade, que vivia em condições de muita pobreza.  Como esta menina, 

outras centenas de crianças lutavam para sobreviver aos ditames da 

desigualdade social e crises políticas e econômicas que assolavam o mundo 

depois da Segunda Grande Guerra.   

Posteriormente, ao perceber as dificuldades que crianças passavam como 

resultado da devastação da guerra da Coréia4, iniciada em 25 de junho de 

1950, Bob Pierce, no retorno à América do Norte, criou a World Vision 

International naquele mesmo ano, com o compromisso de ajudar uma geração 

de crianças subordinadas aos processos de degradação humana.  

                                                 
2 De agora em diante, quando for referido a World Vision International, será usada a sigla WV e 
quando houver referencia a Visão Mundial Brasil, usaremos a sigla VM.  
3 A Visão Mundial foi fundada em 1950 pelo Dr. Robert Pierce (“Bob”), um jovem pastor e 
missionário evangélico, que antes disso havia sido enviado à China e à Coréia do Sul, em 
1947, através da organização missionária Juventude para Cristo. Pierce permaneceu na 
liderança da Visão Mundial por quase duas décadas, demitindo-se da organização em 1967. 
Pierce também fundou a organização evangélica, Coleta Samaritana, não vinculada a um 
determinado grupo religioso (denominação), engajada no atendimento de situações de crise e 
desenvolvimento de comunidades, empenhada em difundir o “amor a Deus”. Fundada em 1970 
e ativa em todo o mundo, esta entidade oferece ajuda a vítimas das guerras, pobreza, 
desastres naturais, doenças e fome, em resposta aos ensinamentos de Jesus Cristo. Fonte: 
Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/Samaritan%27s_Purse e 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Vision. 
4 A Guerra da Coréia ocorreu entre 25 de junho de 1950 e 27 de julho de 1953, envolvendo a 
Coréia do Norte e a Coréia do Sul. O contexto de lutas pela conquista de mercados e 
territórios, entre Estados Unidos e União Soviética, provocou o conflito pelo controle da Coréia. 
O resultado foi a manutenção, até os dias de hoje, da divisão da península em dois países. A 
relação entre os EEUU e a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial seguiu uma nova 
estratégia, conhecida como período de Guerra Fria.     
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Nas décadas seguintes à sua criação, a WV expandiu o trabalho de ajuda 

humanitária pela Ásia, América Latina, África, Oriente Médio e Leste Europeu. 

A partir da leitura de documentos (site WV, abr. 2009) e entrevistas com 

dirigentes e, ainda, observação sistemática da prática institucional e coleta de 

dados primários5, percebe-se que a motivação que moveu e continua movendo 

a história da WV prossegue sendo a de desenvolver ações que, segundo a 

entidade, são ações de lutas contra situações de pobreza. Em documento 

institucional encontra-se a seguinte afirmação do site (WV, 01 out. 2009):  

A pobreza hoje não é um fato dado ao qual devemos nos acostumar, 
não é algo inevitável; antes, é o resultado previsível de uma série de 
múltiplos relacionamentos quebrados e da exploração causada por 
sistemas, processos e poderes injustos, nos mais variados âmbitos 
da vida: social, religiosa, econômica, política, ambiental e espiritual6 . 

 

Inspirada na visão cristã evangélica, a ação da WV parte do pressuposto de 

que a não concretização do potencial humano de cada um, dado por Deus, faz 

com que a pobreza se torne cíclica. Daí, ela se torna também sistêmica ou 

mesmo endêmica, quando os relacionamentos quebrados, as explorações que 

advêm, proliferam em nível local, nacional, regional e global. Para a WV, as 

muitas expressões da pobreza incluem a inabilidade crônica para satisfação 

das necessidades básicas, mediante a corrosão da dignidade humana, a perda 

de identidade e da vocação, assim como as restrições aos direitos humanos e 

a falta de acesso à informação para tomada de decisão. Tudo isso, gera o 

desenvolvimento limitado de habilidades relacionadas à empregabilidade, a 

falta de meios de produção, a reduzida capacidade de desenvolvimento social 

e o acesso restrito às redes de apoio social, entre outros fatores. Nota-se aqui, 

o idealismo conceitual da WV que permeia a compreensão de mundo e suas 

bases sociais e econômicas.  

Dentro de uma perspectiva humanista acurada, imbuída dos princípios da 

justiça social e valores cristãos, a questão de fundo que determina a 

desigualdade social – a propriedade privada dos meios de produção – não vem 

                                                 
5 Através de entrevistas com líderes da organização, em âmbitos local e internacional, e 
observações de reuniões de diretoria, realizadas no período da pesquisa entre o ano de 2004 a 
2009. 
6 Nesta tese, todas as traduções de citações de textos do original inglês e espanhol são de 
responsabilidade da autora. 
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à tona, por isso, não é se quer questionada. Via de regra, porém, essa tem sido 

a posição das organizações não governamentais que têm propostas de caráter 

confessional7 cristã. 

No ano de 1970, WV focou sua atuação em um modelo de desenvolvimento 

chamado “Desenvolvimento Transformador”8 (DT), cuja concepção passa pelo 

processo de restauração e capacitação holística, inclusive no aspecto 

espiritual. Implica recuperação da dignidade, justiça e esperança, não só para o 

indivíduo, mas para todos os usuários, atingindo inclusive, as comunidades. 

Desse modo, o “Desenvolvimento Transformador” inclui a restauração dos 

relacionamentos nos domínios social, econômico, político e espiritual, tanto em 

nível local, nacional e regional, como global. No Programa de Desenvolvimento 

de Área da Visão Mundial (2004, p. 7) está registrada sua intenção: 

Reconhece que há uma dimensão espiritual que forma e informa as 
dimensões sociais, econômicas e políticas da realidade, e a 
dimensão espiritual deve ser vista como parte do processo de DT. 
Reconhece ainda, que Deus já está envolvido entre os pobres e não-
pobres. Assim, o processo e o impacto através do Desenvolvimento 
Transformador devem ser coerentes com os princípios e valores do 
propósito do envolvimento de Deus – o Reino de Deus.  

 

A WV busca atuar em parcerias com as comunidades, visando a possibilitar o 

acesso ao conhecimento e aos recursos necessários para melhorar o bem-

estar de crianças em condição de pobreza. A WV tem uma plataforma de 

intervenção social múltipla implementada de acordo com o contexto local, 

incluindo programas de educação, saúde, desenvolvimento econômico, 

microfinanças, agricultura, água e esgoto sanitário. 

Conforme dados da entidade, a atuação da organização, que iniciou em 1950, 

com a motivação de ajudar a uma menina órfã, ganhou relevância e se 

desdobrou em múltiplos atendimentos, ao longo dos anos, segundo 

documentos da Visão Mundial (WORLD VISION, 2008, p. 1). 

A Visão Mundial atendeu mais de 100 milhões de pessoas e atuou 
em mais de 98 países. Mais de 3,6 milhões de crianças foram 

                                                 
7 Por organizações não governamentais que têm propostas de caráter confessional, entende-se 
instituições que declaram seguir a fé cristã. 
8 A perspectiva de transformação presente no entendimento da WV, mais se aproxima do 
sentido de mudanças sociais, que atinge o individuo, a comunidade, mas necessariamente não 
vai a radicalização da transformação da realidade histórica.  
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beneficiados pelos apadrinhamentos e 998.000 crianças órfãs e 
vulneráveis receberam cuidados e apoio. A Visão Mundial arrecadou 
US$2,6 bilhões em dinheiro e mercadorias, dando 40.000 empregos a 
membros que serviam pessoas em necessidade ao redor do mundo.  

 

A WV amplia sua atuação também para o tema de advocacy (defesa e 

amparo), particularmente em assuntos relativos à sobrevivência da criança e 

alívio da pobreza. Os principais temas de advocacy assumidos se referem a 

trabalho infantil, crianças em áreas de conflito armado, exploração sexual da 

mulher e da criança. Tendo como premissa “ajudar as pessoas a se ajudarem”, 

busca impulsionar mudança positiva e sustentável que favoreça a autonomia 

das pessoas. A estrutura de gestão da WV pode ser assim definida de forma 

resumida: opera como uma federação de escritórios nacionais 

interdependentes, cada um deles supervisionados pela sua própria junta ou 

conselho; cada escritório com seus funcionários criam sua Declaração de 

Missão. Através de um sistema de revisão das igualdades, cada parceiro é 

responsável e garante o uso das políticas e padrões comuns a todos.  

A gestão da Visão Mundial Internacional encontra-se assim estruturada, 

segundo site (WORLD VISION, 2009). 

Os escritórios parceiros – estão localizados em Genebra, Bangkok, 
Nairóbi, Cyprus, Los Angeles e São José (Costa Rica) – coordenam 
as operações das organizações e representantes da Visão Mundial 
na arena internacional. Para a tomada de decisões de larga escala, a 
organização internacional considera as opiniões de cada escritório 
nacional, quer ele esteja localizado em um país desenvolvido ou em 
desenvolvimento. 

Apesar de a Visão Mundial ter apenas o status consultivo junto à 
UNESCO e parceiros das agências das Nações Unidas, como 
UNICEF9, WHO10, UNHCR11 e ILO12, seus registros financeiros 
revelam que ela financiou atividades evangélicas em todo o mundo. 

                                                 
9 O Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF (United Nations Children's Fund) - é 
uma agência das Nações Unidas, que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das 
crianças, atuando em diferentes países, buscando resposta às suas necessidades básicas e 
contribuir para o seu pleno desenvolvimento. 
10 A WHO (World Heath Organization) é uma instância de coordenação e direção do sistema 
das Nações Unidas responsável pela área de Saúde, exercendo nesse campo as seguintes 
funções: contribuir com o fornecimento de lideranças em assuntos globais; organizar a agenda 
de pesquisas; determinar normas e padrões a serem mundialmente seguidos; articular opções 
políticas baseadas em evidências; fornecer suporte técnico a países; monitorar e indicar 
tendências. 
11 O Escritório de Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - UNHCR (United 
Nations High Comissioner for Refugees) – foi estabelecido em 14 de Dezembro de 1950, pela 
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Uma Junta Internacional de diretores analisa as parcerias da Visão 
Mundial. Toda a Junta se reúne duas vezes ao ano para nomear os 
cargos seniores, aprovar orçamentos e planos estratégicos, e 
determinar políticas internacionais. O atual presidente da Junta 
Internacional é Denis St. Armour do Canadá. A partir do dia 1º de 
outubro, o presidente internacional será Kevin J. Jenkins. 

 

Na década de 1970, a Visão Mundial Internacional encontra no Brasil 

ressonância e ambiência para expansão de seu trabalho, iniciando, então, sua 

atuação no País.   

Visão Mundial Brasil 

No Brasil a VM principiou suas atividades em 1975, sustentada no mesmo 

ideário de Bob Pierce, agrupando pessoas brasileiras que traziam também a 

preocupação e o comprometimento com o enfrentamento da pobreza e com o 

ideal de transformação holística. Alinhada com a WV, a intervenção no País 

prioriza, em seus programas, as crianças e os adolescentes que vivem em 

comunidades pobres13 e em situação de vulnerabilidade. Nessa década, a VM 

fazia um trabalho de assistência atendendo, diretamente às famílias quando 

era dado dinheiro direto as famílias na cidade de Belo Horizonte onde se iniciou 

sua ação. Foram também apoiadas creches Metodistas e do Exercito da 

Salvação no Sul do Brasil. A partir da década de 1980, a VM se volta para o 

Nordeste, sob a direção de Manfred Grellert14, atuando especialmente com 

                                                                                                                                               
Assembléia  Geral das Nações Unidas.  A agência é designada para liderar e coordenar ações 
internacionais, para proteger refugiados e resolver seus problemas em todo o mundo. Cf. 
OFFICE of the United Nations High Comissioner for Refugees. In: UNHCR. Disponiível em: 
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c2.html. Acesso em 09 out. 2009. 
12 ILO (Internation Lobour Office), segundo proposição, pretende oferecer oportunidades a 
mulheres e homens, mediante o engajamento em ocupações produtivas, “de forma a conseguir 
trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade 
humana”. Desse modo, possui como objetivos explicitados: promover os direitos de trabalho, 
encorajar oportunidades de empregos, desenvolver a proteção social e fortalecer o diálogo nos 
assuntos relacionados às contratações. Cf. ABOUT the ILO. In: INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION. Disponível em: <http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/lang--
en/index.htm>. Acesso em 09 out. 2009.  
13 Denomina-se aqui “comunidades pobres” aqueles aglomerados populacionais registrados na 
maioria das vezes em centros urbanos, em decorrência da superpopulação relativa constituída 
em áreas de industrialização, atraída pela oferta de empregos e por expectativa de melhoria 
das condições de vida. Na qualidade de exército industrial de reserva, são desprovidas de 
meios de subsistência, com precariedade de habitação, desemprego e deficiência de 
equipamentos coletivos, como os de saúde e de educação.  
14 Manfred Grellert (62 anos) é filho de missionário alemão, nascido em Tuparendi, Rio Grande 
do Sul, formado em Bacharel em Teologia, pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil 



 26 

creches chamadas de CDC - Centro de Desenvolvimento da Criança. Dava-se 

saúde, educação, sem perder de vista a perspectiva religiosa. Esse processo 

evoluiu para metodologias mais participativas nas comunidades: Conforme 

explicita Grellert (2009): “começamos a entender a dimensão estrutural da 

pobreza (...) o pobre deixa de ser objeto de nossa caridade, para se tornar 

sujeito de sua historia”15.  

Ao longo dos anos, a VM amplia e redefine sua área geográfica estratégica no 

Nordeste brasileiro, Tocantins, Norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, 

Amazonas e grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte. Foram nessas regiões em que se desenvolveram as atividades da 

VM.  

Com o compromisso de promover o “desenvolvimento de vidas”, ao longo de 

34 anos, a VM investiu em projetos sociais que enfatizavam o que chamam de 

“Desenvolvimento Transformador” de crianças e suas famílias.  

Acompanhando o discurso oficial difundido pela mídia, em termos de 

desenvolvimento sustentável (remédio atual para diferentes males sociais), o 

conceito de desenvolvimento da VM foi atualizado, como pressuposto de todas 

as intervenções da organização, o chamado “Desenvolvimento Transformador 

Sustentável”. Isso pode ser identificado nos seus documentos, (VISÃO 

MUNDIAL, 2004, p. 9) conforme segue: 

Na busca de superação dos modelos de intervenção com enfoque 
assistencial, a Visão Mundial optou, a partir de 1989, que toda a sua 
intervenção estaria orientada para o conceito de Desenvolvimento 
Transformador. O conceito sofreu modificações ao longo do tempo 
(Política de Programas de Desenvolvimento, WV, 1990; Política de 
Desenvolvimento Transformador, 1994) chegando à atual definição 
como (...) um processo pelo qual crianças, famílias e comunidades se 
movem em direção à integralidade da vida com dignidade, justiça, 
esperança (...) (Ibidem) que seja baseado na comunidade e 
sustentável, focado especialmente no bem estar de meninas e 
meninos, considerando as suas necessidades físicas, emocionais, 
sociais e espirituais.  

 

                                                                                                                                               
(Rio de Janeiro), e com Doutorado em Teologia no Seminário Batista do Sul dos EUA 
(Southeastern Baptist Theological Seminary), em Louisville, Kentucky), e Licenciatura em 
Filosofia na Universidade Católica de Pernambuco. Em 1980, então com 38 anos, transferiu-se 
para a capital mineira, para assumir o cargo de Diretor Executivo da Visão Mundial no Brasil. A 
Visão Mundial já estava estabelecida no Brasil desde 1970. Em 1985, Manfred foi nomeado 
vice-presidente regional da VM para a América Latina e o Caribe. 
15 Informação obtida por email do depoente em janeiro 2010. 
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Segundo o referido documento, a organização encontra-se instalada 

atualmente em 11 estados da Federação, com 49 PDAs16 (Programa de 

Desenvolvimento de Área), 58 projetos especiais e atendimento direto a 74.992 

crianças inscritas nos PDAs. O conjunto dos Programas de Desenvolvimento 

de Área atende diretamente 689.766 pessoas e indiretamente 2.069.298 em 

todo o País (VISÃO MUNDIAL, Relatório, 2008). 

Na busca por promover o desenvolvimento de habilidades relacionadas à 

empregabilidade, geração de renda e acesso a alguns meios de produção, a 

VM adotou o programa de desenvolvimento econômico em seu portifólio de 

ações múltiplas de enfrentamento à situação de pobreza, assumindo em sua 

intervenção diferentes encaminhamentos: fomento a atividades produtivas 

coletivas e individuais, cessão de microcrédito, assessoria e programa de 

educação financeira para o fortalecimento das habilidades gerenciais de 

microempresários nas comunidades, tudo isso aumentava as chances de 

sucesso na sobrevida de pequenos negócios. 

Segundo a Visão Mundial, no Brasil, sua ação enfoca sete áreas para a 

promoção do desenvolvimento humano: programas nas áreas de saúde, 

educação, desenvolvimento comunitário, agroecologia, desenvolvimento 

econômico, direitos humanos e emergência/reabilitação. Através de tal 

trabalho, a Instituição tem prestado suporte técnico, social, cultural e 

econômico-financeiro a seus usuários, concorrendo para elevação da 

expectativa de vida de um grande número de pessoas, como também sua 

esperança de alcançar um nível de ascensão social, ao reduzir a situação de 

pobreza, não somente de crianças, como também de seus familiares e de suas 

comunidades. 

                                                 

16 O Programa de Desenvolvimento de Área (PDA), do ponto de vista da organização, consiste 
em um instrumento para a promoção do desenvolvimento comunitário integrado. Seus projetos 
sociais têm suas ações orientadas por um planejamento estratégico, visando proporcionar 
“mudanças sociais mais eficientes e efetivas”. A entidade considera fator relevante para o seu 
sucesso a participação da população alvo no planejamento, na execução e na gestão de todo o 
processo de intervenção social.  
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1.2 A redefinição da estratégia de intervenção da W V 

No final dos anos 1980, a WV, através do escritório regional da América Latina, 

introduziu em sua estratégia de ação a “sócio economia popular solidária” 17, já 

então era relevante dentro do marco de intervenção social da WV. Conforme 

(WORD VISION INTERNATIONAL, 1987, apud HERNANDEZ, 1990, p. 13-14). 

Na “Declaração sobre uma transformação integral na América Latina”, 
documento que foi elaborado em Huampani, local próximo a Lima, em 
1987, aparece à fundamentação da economia solidária dentro do 
modelo de transformação integral. Este documento nos lembra que a 
economia, os recursos e a indústria devem estar a serviço de todos 
os homens, sem distinção de sexo, raça, cultura ou qualquer 
discriminação e condição injusta. O documento citado também nos 
destaca que as futuras gerações devem contribuir para a 
conformação de uma economia solidária, auto-gerenciável, 
associativa, critica e capaz de aproveitar os recursos locais em todas 
as atividades econômicas. […] A solidariedade deve ser total e 
integral, os projetos das gerações futuras devem começar a dar valor 
ao lado humano das pessoas, ao invés do dinheiro, da tecnologia e 
de outros recursos.  

 

O vice-presidente para América Latina e Caribe da WV, na década de 1990, 

Manfred Grellert (2009, entrevista, jul. 2009), explica: 

Havia genuinamente uma preocupação com o uso assistencial do 
dinheiro que era repassado aos PDAs, que via de regra, enriquecia 
alguns fornecedores de material de consumo. Era desejado que o 
dinheiro ficasse na comunidade e sempre que possível gerasse 
capacidade e habilidades de produção. Projetos de consumo eram 
fortemente questionados. Nos anos 80, foram iniciados experimentos 
de “economia solidária” em diferentes paises, mas tecnicamente eles 
não possibilitavam que o dinheiro circulasse na comunidade, que as 
pessoas acessassem ao dinheiro ou gerassem produção com seus 
ativos. 

 Acrescenta ainda: 

O que a WV fez em diferentes paises na América Latina, na década 
de 80 e 90, resultou em aumento de produção, especialmente 
agrícola e de artesanato, sem a preocupação com o mercado. Assim 
mais uma vez ficou clara a necessidade de reafirmar uma ação 
integrada com diferentes medidas que pudessem contribuir para a 
construção de novas relações produtivas e influência política das 
comunidades. (Ibid.)  

                                                 
17 A Economia solidária adotada pela Visão Mundial coaduna-se a formulação hegemônica, 
encontrada em estudos contemporâneos. É uma forma de produção, consumo e distribuição de 
riqueza (economia) centrada na “valorização do ser humano” em detrimento ao capital. A 
Economia Solidária tem uma natureza associativista e cooperativista, de modo autogerido. 
Para os defensores dessa posição, o trabalho se transforma num meio de libertação humana 
dentro de um suposto processo de democratização econômica. 
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Portanto, a iniciativa da WV Latina Americana, em termos de economia 

solidária, ocorreu antes de sua introdução na agenda de governo federal, no 

caso, o de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).  

Nos anos 2000, a VM continua sua atuação na linha da “sócio economia 

popular solidária”, através da realização de eventos de capacitação e de 

influência na construção de políticas públicas em municípios brasileiros. 

Nestes, contou com a participação direta das comunidades, inclusive com o 

Programa de Comércio Justo e Solidário, tendo iniciado a disseminação da 

noção de relações justas e éticas de comércio, por volta dos anos 2000.  

A VM tem apoiado organizações de grupos de mulheres, jovens, agricultores e 

familiares para a produção de alimentos e seu beneficiamento em padarias e 

hortas comunitárias, além do fortalecimento de grupos de doceiras, costureiras, 

artesãs, marisqueiras, coletores de resíduos sólidos, produtores de polpa de 

frutas, apicultores, dentre outros. 

Tornamos a ressaltar que a motivação da VM nesta direção tem sido seu ideal 

humanista cristão. Divulga-se uma nova compreensão da economia e da 

política para as comunidades. Segundo o ponto de vista da entidade, a idéia 

central de trabalhar este conceito da “sócioeconomia popular solidária” está 

centrada em repensar a compreensão da própria economia no interior das 

comunidades.  

No entanto, não se pode negar que o sentido da economia sócio-solidária, tal 

qual foi idealizada no modelo neoliberal não tem a dimensão ética, embora se 

fale frequentemente nisso. É essa linha de raciocínio pode ser contraposta 

primeiro, porque falta a dimensão ética nas relações de produção capitalista, 

aspecto inerente a sua natureza, considerando que a acumulação da riqueza 

se baseia na produção coletiva, mas não na distribuição da riqueza. Na corrida 

por extração de super-lucros, o capital (relações sociais de produção) não tem 

limites morais, uma vez que sua lógica é a da acumulação de riqueza 

produzida por outrem. Em segundo lugar, se alguém precisa incorporar a ética 

nas relações sociais são os detentores do capital, porque nas comunidades de 

periferia os padrões de solidariedade social podem ainda ser encontrados.  É 
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mais fácil encontrar-se ações de solidariedade nas relações sociais presentes 

nas comunidades, tais como dividir a pesca, plantar juntos e dividir a colheita, 

doar o leite materno etc.  

Neste sentido, mesmo que em seu discurso, a WV, com seu programa, 

explicite a intenção de modificar a compreensão do lugar da economia no 

processo de transformação humana e social, reforçando a necessidade da 

prática da ação política, a transformação social no sentido de emancipação 

humana inerente à crítica da economia política, não tem possibilidade de 

ocorrer. Em outras palavras, para haver tal ultrapassagem em direção a uma 

nova sociedade, faz-se necessário uma crítica radical para a superação das 

relações de produção que são atualmente voltadas para a troca mercantil, 

consolidadas sob o capitalismo.  

Embora a WV não tenha uma práxis revolucionária, em que a luta de classes e 

a revolução social sejam suas referências, podem-se examinar alguns dos 

processos sociais, desencadeados a partir de sua intervenção, mediante o uso 

de categorias teóricas gramscianas. Conforme Giovanni Semeraro (1999, p. 

65), Antonio Gramsci18 rejeitou a idéia de centralização do poder e propôs uma 

nova civilização de massas criativas organizadas na sociedade civil.  

Gramsci não só vivenciou as transformações de sua época, mas pôde refletir 

sobre este contexto, atuar como revolucionário e contribuir teoricamente para 

explicação da sociedade capitalista com uma sociedade civil mais complexa. 

Tendo diante de si esse novo quadro, a partir da crítica idealista presente na 

filosofia italiana e as interpretações economicistas, positivistas e mecânicas do 

marxismo, presentes no movimento socialista do início do século XX19, 

apoiando-se na perspectiva materialista de Marx, ele elabora novos 

instrumentos teóricos para o exame de sua contemporaneidade20.  

                                                 
18 O pensador revolucionário italiano, Antonio Gramsci (1891-1937), vivenciou um contexto de 
grandes transformações e numa conjuntura mundial de altíssima tensão: vitória do 
nazifascismo, ascensão do estalinismo, crise do liberalismo econômico e político. Passou 
grande parte de sua vida na prisão, quando escreveu “Os cadernos do cárcere”. 
19 As referidas distorções do marxismo são apontadas por estudiosos intérpretes da obra de 
Marx, como oriundas de teóricos da Segunda Internacional, cujo maior expoente, Kaustiky, 
tinha grande apreciação pela teoria Darwiniana.  
20 Como viveu numa época de grande perseguição política, muitas das categorias de Marx 
foram por ele retomadas com uma nova codificação. 
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Nessa perspectiva, um elemento importante a ser considerado refere-se à 

relação Estado e Sociedade Civil. Carlos Nelson Coutinho (1981, p. 88) chama 

atenção para o fato de Gramsci ter ido além das formulações marxianas nos 

estudos políticos. Ele afirma que “Gramsci vivenciou um momento em que o 

fenômeno Estatal alcançou maior complexidade, e pôde perceber com mais 

clareza que Marx”. Gramsci foi contemporâneo a uma intensificação dos 

processos de participação política. Com o surgimento de uma nova sociedade 

de grandes sindicatos, leis, partidos de massa etc., estes eventos o colocaram 

numa posição privilegiada de observação. Marx não teve este tipo de 

experiência, segundo aduz Coutinho (1981, p. 90): 

Marx não poderia ter experiências superiores às de Hegel (pelo 
menos muito superiores). [...] Marx não pôde conhecer – ou não pôde 
levar na devida conta – os grandes sindicatos englobando milhares 
de pessoas [...]. Não pôde em suma captar plenamente a dimensão 
essencial das relações de poder numa sociedade capitalista 
desenvolvida. 

 

No caso em estudo, embora em direção oposta, por mistificar o processo de 

exploração e dominação, o pensamento da VM tem a perspectiva da 

participação política dos usuários dos serviços por ela prestados. Em seu 

esforço de reinserção produtiva, não contribui para a conscientização e 

organização da classe vinculada ao trabalho, na luta contra o grande capital 

monopolista. A perspectiva de sua formação sociopolítica do indivíduo mantém 

uma organicidade com o projeto burguês de sociedade, à medida que explicita 

equivocadamente as determinações da pobreza, e faz desses supostos 

mistificadores sua base de intervenção. A proposta da VM não leva em 

consideração as forças hegemônicas construídas nas relações sociais de 

produção capitalista, nem vai às raízes da questão social com a qual pretende 

trabalhar. Sendo assim, não é possível compreender a sociedade capitalista, 

suas contradições, se não se examinar as determinações da questão social, ou 

seja, o antagonismo existente entre capital e trabalho (o objetivo do capitalista 

de acumular riqueza provoca na classe trabalhadora a ampliação e o 

aprofundamento da pobreza, como fenômeno social, se não se interrogar sobre 

as contradições sociais daí derivadas, se não se analisar, nas lutas sociais, as 

correlações, os desdobramentos, decorrentes das determinações das relações 
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sociais de produção, reproduzidas nos aparelhos de hegemonia e das 

estruturas produtivas e políticas.    

Desse modo, o resultado esperado pela VM é fictício, como se sua abordagem 

da “socioeconomia popular solidária” pudesse mudar as relações sociais de 

produção e promover a transformação humana de forma integral; como se os 

recursos materiais estivessem a serviço de todos os homens e mulheres, 

reforçando a possibilidade da prática da construção de novas relações 

produtivas. Ou seja, seu projeto ético-político está na direção contraria àquele 

de emancipação humana da classe trabalhadora. 

Marx e Gramsci, mesmo em conjunturas diferenciadas, pensam igualmente 

que um novo projeto de sociedade passa pela luta organizada da classe 

trabalhadora contra os interesses hegemônicos da classe burguesa, sendo, 

portanto, as classes sociais em luta que alteram o Estado e não esse que 

transforma a sociedade. Como consequência, a transformação social é obra da 

organização e mobilização da classe trabalhadora.  

Um elemento que se destaca na proposição da VM é o fomento de atividades 

com estimulo aos processos produtivos e à organização dos produtores e 

consumidores. Esse componente de sua estratégia de intervenção pode, de 

fato, contribuir para o alívio de males sociais, mazelas da relação de 

exploração do trabalho pelo capital, mas não tem qualquer possibilidade de 

“transformação concreta na sociedade capitalista”.  

A ação prática da VM dá mostras que não se deve esperar pela reorientação 

do mercado a favor dos pobres. As razões dessa afirmação estão, no entanto, 

em outros argumentos, e não naqueles fornecidos pela entidade: de fato, o 

mercado não se reorienta a favor da classe trabalhadora empobrecida se a 

lógica do processo de produção capitalista não for alterada. Enquanto perdurar 

o modo de produção, perduram relações de circulação e de consumo 

capitalista. A fonte dos males sociais não está no mercado e no consumo 

capitalistas, e sim no processo de produção hoje mundializado e dominado por 

oligopólios, sendo os meios de produção naturais (minério, rios, petróleo e gás) 

como recursos técnicos apropriados pelas grandes empresas. O micro 

empreendedor, quando obtém êxito em seu empreendimento, se vincula à 
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grande empresa em condição subordinada, contribuindo para a acumulação de 

seus lucros, enquanto empresa terceirizada.  As bases filosóficas e políticas da 

Comunidade Solidária21, inaugurada no Brasil, a partir do Governo FHC (1995-

2003) atendem aos preceitos gerais da acumulação. Quanto à proposta da VM, 

embora com perspectiva humanista bem mais delineada, são similares as 

bases filosóficas da “Comunidade Solidária”. 

Desse modo, a VM com a economia solidária quer produzir a melhoria das 

relações de produção, rumo a uma nova direção. Mas não com a perspectiva, 

de fortalecimento do posicionamento político dos trabalhadores, sua resistência 

aos ataques frontais do capital. Na verdade, essa prática social, pelo seu 

caráter mistificador, serve para o enfraquecimento da resistência dos 

trabalhadores ao projeto de expansão do modelo hegemônico capitalista 

vigente. Também não aproxima os trabalhadores reinseridos na produção 

através de microempreendimentos da luta contra o modo de produção vigente.  

A prática social da VM - justificada com a criação de um ambiente econômico 

solidário, com processos autogeridos, associativos, capazes de aproveitar os 

recursos locais em todas as atividades econômicas - não contribui para a 

crítica, o enfrentamento e a superação da sociedade do capital. Ao adotar as 

formulações gramscianas, em sua ênfase à superestrutura social, seja pela 

cultura, seja educação, percebe-se uma relativa aproximação com processos 

democráticos como ferramentas, que podem compor o quadro de sustentação 

de uma nova lógica. Esta contribui para preparar o ambiente de uma leitura 

crítica da realidade, ou seja, a ampliação e fortalecimento de uma sociedade 

civil para interferir nas relações políticas.   

Na perspectiva crítica, o fundamento histórico e o fundamento da totalidade 

alimenta o movimento de transformação da sociedade. Na sociedade atual, 

                                                 
21 A Comunidade Solidária emergiu da experiência brasileira nos anos de 1993, no quadro da 
difusão do neoliberalismo e como uma de suas determinações, inspirada na constituição do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA. Desse modo, na perspectiva do 
Estado mínimo, procurou deslocar a função social da esfera do Estado para organizações 
privadas da sociedade civil (ONGs). O Conselho, como estratégia de combate à pobreza e 
miséria, de forma focalista, introduziu os princípios de parceria, trabalho voluntário, 
solidariedade e descentralização como eixos norteadores da ação do Governo Federal. Críticos 
se posicionaram quanto ao incentivo às ações voluntárias, à precariedade das relações de 
trabalho, à descentralização da execução das políticas sociais, buscando delegar ao cidadão o 
cumprimento das tarefas de responsabilidade do Estado. 
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tem-se um estágio de desenvolvimento das forças produtivas bem mais 

adiantado do que no tempo de Marx, segundo o qual, a sociedade capitalista 

só poderia superar-se quando estivesse com forças produtivas plenamente 

desenvolvidas. As contradições da sociedade não se resolverão nela própria 

segundo Marx (1974, p. 136). 

Uma formação social nunca perece antes que estejam desenvolvidas 
todas as forças produtivas, para as quais ela é suficientemente 
desenvolvida; e novas relações de produção mais adiantadas jamais 
tomarão o lugar antes que suas condições materiais de existência 
tenham sido geradas no seio mesmo da velha sociedade.  

 

Em última instância, a filosofia defendida pela VM, na proposta da “sócio 

economia popular solidária”, subordina-se à lógica do capital (à lógica 

mercantil, à lei do valor de troca) e, de certa forma reafirma o individualismo 

presente no capitalismo, uma vez que dá ênfase às habilidades pessoais e 

coloca sobre o sujeito da ação a responsabilidade do sucesso ou do insucesso. 

Isso significa dizer que, não adota uma leitura de classes sociais. Parte de uma 

visão de sociedade como um conglomerado de indivíduos, com vontade própria 

e autonomia diante das estruturas limitativas do capitalismo. Na prática, a 

produção coletiva de uma determinada comunidade no modo de produção 

capitalista se subordina ao movimento do capital. Portanto, quando o mercado 

não absorve a produção daquele pequeno coletivo, ou seja, a mercadoria 

produzida não se realiza, ou se realiza em valores inferiores à quantidade de 

valor (trabalho incorporado na mercadoria), deixa de ser remunerada a força de 

trabalho. Por isto, Marx considera um erro situar o intercâmbio no interior das 

comunidades, “como elementos que as constituem originalmente. A principio 

surge antes nas relações recíprocas entre as distintas comunidades, que nas 

relações entre os membros de uma mesma e única comunidade” (Marx, 1974, 

p. 124). 

A determinação das relações sociais aparentemente deixa de ser dirigida pela 

estrutura de produção, por entrar em cena o trabalho autônomo. Recupera-se a 

idéia da ajuda mútua no enfrentamento dos problemas comuns; opera-se a 

troca como a essência das relações econômicas, fundamentalmente contrárias 

à teoria social critica de Marx e Gramsci. A ação da economia solidária, 

tentando se contrapor a um mercado regido pela lógica capitalista, concebe 
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uma estratégia de produção movida pela idéia de relações humanas de apoio 

mútuo e de desenvolvimento solidário e justo22. 

A VM do Brasil foi pioneira em desenvolver um programa de Comércio Justo23 

da rede WV na região. O comércio solidário nasceu na Europa entre as 

décadas de 1960 e 1970, quando algumas organizações não-governamentais 

iniciaram a importação dos produtos oriundos da produção dos grupos 

solidários do “terceiro mundo”. No início, pequenas quantidades de artesanato 

foram comercializadas em encontros das próprias ONGs fomentadoras da 

idéia. O Comércio Solidário e Justo, quando inserido no portfolio de programas 

da VM, buscou apoiar grupos produtivos comunitários, assim como 

empreendedores individuais e coletivos, fazer crescer seus empreendimentos, 

com a intenção de agregar valor ao produto (através de assessoria de 

designers de produtos). Essa diferenciação na qualidade de produção e sua 

canalização para o acesso ao mercado capitalista, se concretizaram através de 

uma empresa de comercialização. Com a criação da Ética, empresa fomenta 

da pela Visão Mundial, efetua-se o principio defendido pela WV de comercio 

justo e solidário.  A Ética concentrou suas atividades em três princípios básicos 

do comércio justo: apoio às bases produtivas, desenvolvimento e acesso a 

mercados do ponto de vista comercial, e a criação de “um mercado ético e 

consciente em busca da justiça”. 

Enfim, a outra área na qual esta tese tem sua maior concentração é a que diz 

respeito especificamente ao desenvolvimento do Programa de Microcrédito, 

apoiando o desenvolvimento de micros empreendimentos produtivos. Para sua 

implantação, a Instituição criou outra organização, separada juridicamente e 

especializada na questão: a ANDE (Agência Nacional de Desenvolvimento 

Microempresarial), que tem como estratégia o desenvolvimento da 

                                                 
22 Vinculada à rede WV, a VM do Brasil se destacou na região por ser a organização pioneira 
em programas vinculados a ideologia do “Comércio Justo”.  
23 Dentro do ideário divulgado pela rede WV, “Comércio Solidário”, “Comércio Equo-solidário”, 
“Comércio Justo e Solidário”, “fair trade”, seriam formas diferenciadas de se falar de programas 
que intentam fazer comércio a partir de uma “perspectiva ética”. Para a entidade, essa 
proposta se apóia em alguns princípios básicos: Justiça social, transparência, preço justo, 
solidariedade, desenvolvimento sustentável, respeito ao meio-ambiente, promoção da mulher 
(Site ÉTICA, 2009).  
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microempresa e à cessão de microcrédito como forma de inserção dos sujeitos 

empobrecidos em processos produtivos e aos serviços financeiros. 

 

1.3 A microempresa na proposta de intervenção da WV . 

De acordo com seus pressupostos, a WV informa que, ao optar por operar um 

programa de microfinanças24, reafirma sua missão institucional – a promoção 

do “Desenvolvimento Transformador Sustentável” - e procura agir com 

coerência e dentro de uma lógica integrada. Para a Instituição, a estratégia de 

fortalecer a ação de socioeconomia solidária sugere a introdução de uma 

atuação no desenvolvimento da microempresa. Assim, afirmando pretender 

alcançar resultados visíveis no processo de desenvolvimento, não bastaria 

apenas apoiar as bases produtivas na perspectiva filosófica da economia 

solidária, mas seria necessário promover o acesso a mercados para os 

produtores, assim como desenvolver uma educação para o consumo, que é 

fomento à criação de um “mercado ético e consciente em busca de justiça 

social”. Ainda seria preciso agregar a ferramenta de acesso ao crédito, para 

potencializar o alcance de seus objetivos. Com tal concepção, a entidade 

justifica a incorporação desta ferramenta, julgando-a facilitadora do chamado 

processo de desenvolvimento transformador. Segundo Grellert (Entrevista, 

2009), 

A compreensão dos gestores da WV sobre a realidade de um mundo 
unipolar capitalista onde aos pobres poucas escolhas sobram -- para 
não dizer nenhuma --, ou eles participam de maneira criativa, ou 
ficam totalmente à margem em um contexto onde a economia é 
marcadamente de mercado e regida por ele, e onde as relações de 
produção são estabelecidas pelo capitalismo. Isto deixava a 
organização com poucas opções que não fosse também facilitar o 
acesso dos mais pobres à ferramentas integradas, capazes de ajudá-
los em suas ações objetivas de desenvolvimento econômico.  

 

As microfinanças aparecem então neste contexto, para integrar as ações da 

“sócioeconomia solidária” e as atividades voltadas para o que a entidade 

chama de desenvolvimento econômico, com a oferta de microcrédito e a 

proposta de facilitar o acesso de micros empreendedores mais empobrecidos 
                                                 
24 Discutimos, no terceiro capitulo, do ponto de vista teórico, a questão da microfinanças. 
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ao crédito, tornando-se uma importante ferramenta integradora das ações 

voltadas ao fortalecimento das unidades produtivas.  

Manfred Grellert, em sua gestão como vice-presidente regional, foi responsável 

por implantar os serviços microfinanceiros25 nas áreas de atuação da WV na 

América Latina, considerando as microfinanças como uma ferramenta 

imprescindível no processo de desenvolvimento transformador, proposto pela 

Instituição. Grellert (Entrevista, 2009) ainda afirma: 

A Visão Mundial usa suas ações de microfinanças como forma de 
possibilitar maiores escolhas aos pobres. O que restaria para o 
pobre? Haveria de conviver com este sistema sem acesso, sobreviver 
a ele? Foi necessário aproveitar o sistema, fazendo-o funcionar a seu 
favor. O que a Visão Mundial espera com esta ferramenta de 
intervenção não é o acúmulo dos bens de produção, mas o 
fortalecimento e geração de meios de produção como forma de 
promover uma vida mais digna, gerando empregos, famílias 
sustentáveis, vizinhos e comunidades, e administrando seus ativos 
que são fatores integrantes do desenvolvimento transformador que a 
Visão Mundial defende na tarefa de seguir o Carpinteiro26. 

 

Para a WV, todos os sujeitos integrantes dos programas de desenvolvimento 

da Instituição devem ter a oportunidade de prover melhor sustento para si e 

sua família, com dignidade e esperança. A WV acredita que, por meio do que 

chamam de desenvolvimento econômico, dentro da perspectiva de 

“desenvolvimento transformador sustentável”, as pessoas devem ser capazes 

de se tornar agentes de sua própria transformação e da comunidade local. 

Em um dos documentos institucionais (WORLD VISION, 2009, p. 2), a WV 

esclarece a relativa autonomia de suas organizações quando valoriza a 

introdução de inovações, baseadas em experimentos de campo, realizados 

pelos escritórios de cada país, de forma a responder as necessidades locais. 

O termo “geração de renda” (GR), outras vezes chamado pela Instituição de 

“desenvolvimento econômico” (DE), apareceu na VM na metade dos anos 

1980.  A interpretação do termo na época era de forma polissêmica. De acordo 

com Befus (1997, p. 5) lê-se:  

                                                 
25 Serviços microfinanceiros são também entendidos como microfinanças e microcrédito, que 
são temas  centrais desta tese. 
26 Por carpinteiro, o entrevistado refere-se a Jesus Cristo, fundador e figura central da doutrina 
cristã, de onde é extraído o fundamento filosófico da Instituição. 
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A interpretação de geração de renda era variada. Alguns paises em seus 
programas usaram o conceito para todas as ações relativo a atividades 
produtivas de qualquer natureza. Em áreas rurais, foi comum a distribuição de 
defensivos agrícolas e fertilizantes, considerados como geração de renda.  

No trecho da entrevista de Befus, transcrito anteriormente, ele explicita sua 

preocupação com a falta de circulação do dinheiro na comunidade, sendo que 

sua ação ia ao encontro dos interesses do mercado. A ação da WV, na compra 

e distribuição de inseticidas e fertilizantes, não estava em dissintonia com os 

interesses do capital transnacional. Em outras palavras, a Instituição, mesmo 

afirmando sua preocupação com a redução da pobreza de comunidades, na 

verdade não contraria em nada a lógica de exploração e de dominação do 

capital. Isto porque é “absolutamente impossível construir uma autentica 

comunidade humana sobre as bases do capital” (TONET, 2002, p. 11). 

Por outro lado, essa falta de clareza, explicitada por Befus (1997, p. 5) era 

muito comum em diversos países onde a WV trabalhava na América Latina. 

Salienta-se que a Instituição, mesmo indiretamente, ajudou a oferecer 

programas de treinamento como se fossem “atividades geradoras de renda”, 

resultando em confusão de entendimento. Segundo ele, os fundos financeiros 

da WV eram usados na compra de maquinários, como máquinas de costura, 

ferramentas para carpintaria e outros equipamentos usados para treinamentos. 

Via de regra, uma vez que os treinamentos eram fornecidos sem levar em 

consideração a demanda da comunidade e a vocação local, os equipamentos, 

após breve uso, eram inutilizados e colocados de lado, após os treinamentos 

subsidiados. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, (1997, p. 5), essas atividades, chamadas 

de “geradoras de renda”, foram inicialmente concedidas às comunidades em 

forma de doações. Alguns poucos desses projetos (oficinas de costura, 

padarias e carpintarias), cujos equipamentos foram doados para o uso da 

comunidade e não de apenas um indivíduo, obtiveram sucesso, em relação ao 

montante investido. 

Mesmo sendo atividade de produção viável, do ponto vista econômico e 

financeiro, os projetos chamados “geração de renda”, realizados em diferentes 

países e comunidades, provocaram reação de várias pessoas envolvidas, ao 

perceberem que o fato de compartilhar de forma solidária a renda líquida com 
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as pessoas que não trabalhavam no negócio reduzia a motivação daqueles que 

atuavam no coletivo. Como em toda a vida social prevalece a lógica do capital, 

também nesse espaço observou-se a resistência da distribuição equitativa da 

renda entre todos os participantes do empreendimento. 

A doação dos equipamentos foi julgada a causa principal do insucesso de 

grande parte dos projetos. Uma estratégia nova foi tentada, que era a de exigir 

a devolução do dinheiro investido pela instituição na compra de material 

adquirido, através da cobrança dos custos (BEFUS, 1997, p. 5). Isto foi 

proposto em alguns países através de seus programas nacionais, 

especialmente devido à dependência gerada pelas doações da WV para as 

comunidades, evidente na prática de distribuição de insumos, especialmente 

agrícolas em alguns países (ibid.). 

No entanto, essa estratégia entrou em contradição com a filosofia da 

instituição, quando alguns dos integrantes de seu staff consideraram não ética 

a devolução do custo do material, em forma de empréstimos, mesmo que a 

doação tivesse criado um processo de dependência, e que a comunidade 

abertamente pedia apoio em forma de um empréstimo ao invés de uma 

doação. Segundo Befus (ibid), em alguns países os empréstimos eram bem 

entendidos pelo staff e até permitidos. Geralmente não se cobravam juros e no 

recebimento não havia monitoramento e controle apropriados, o que tornava a 

operação extremamente frágil. 

O primeiro programa de empréstimos para financiar atividades de micro 

empreendimentos foi desenvolvido em 1985, pela Visão Mundial da Colômbia, 

vinculada ao Escritório Regional da América Latina, constituindo um fundo 

reembolsável, com objetivo de gerar renda. Em 1986, o programa foi avaliado 

pela WV e, segundo Befus (1997, p. 5), os achados do programa “solidarity 

economics” (economia solidária) mostrou que algumas de suas operações 

foram desastrosas. Alguns avaliadores identificaram sérios problemas, tais 

como: a inabilidade dos funcionários da WV para gerenciar os projetos de 

empréstimos, conflitos de interesses nos comitês das comunidades, fracos 

processos de gestão do programa relativo a monitoramento e arrecadação das 

parcelas e juros dos pagamentos dos clientes (ibid., p. 6). O relatório de 
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avaliação detalhado apresentou também uma proposta para reorganizar esse 

programa de empréstimo.  

Befus (ibid.) ainda relata a imediata reação da gerência nacional colombiana de 

cortar seus investimentos em atividades “geradoras de renda” e paralisar os 

fundos que foram pagos de volta pela comunidade.  

Num segundo estudo interno, em alguns projetos da VM na Colômbia, 

realizado em 1991, sobre os fundos existentes que estavam congelados, com a 

finalidade de reciclar este capital, foi sugerida a criação de um Programa 

Nacional dentro de outra sistemática, focalizando a gestão de empréstimos que 

combinava capital + juros e estrutura de monitoramento. O valor inicial da 

operação foi de USD 150 mil, e outros fundos adicionais foram encontrados 

através de projetos especiais apresentados aos escritórios de apoio27 da WV. 

Dessa maneira, experiências desastrosas, do ponto de vista operativo, 

contribuíram para um processo de aprendizagem, dando-se início, ainda na 

Colômbia, o primeiro programa de empréstimo devolutivo da VM na América 

Latina.  

A década de 1980 presenciou múltiplos experimentos em diversos países da 

América Latina, alguns bem sucedidos e outros menos, do ponto de vista 

produtivista, mas geraram uma pedagogia importante e formaram uma base 

empírica para ancorar, mesmo sem muita clareza na fase inicial, o que seria, 

para a entidade, o programa de “desenvolvimento econômico” 

microempresarial, a partir de processos de microfinanças.  

Em 1990, a vice-presidência da América Latina, desempenhada pelo brasileiro 

Manfred Grellert, estruturou uma proposta de “desenvolvimento econômico” 

para a região, sob a liderança de José Chuquin (diretor nacional da Colômbia) 

e Norman Tattersall (assistente da vice-presidência). As linhas gerais 

orientadoras da proposta de “desenvolvimento econômico” foram aprovadas na 

reunião de diretores nacionais em Zamorano, na Guatemala, em novembro de 

1990. Essa plataforma deu sustentação, de forma pioneira, para o surgimento 

das microfinanças na Região Latino Americana no quadro da atuação da WV.   

                                                 
27Escritório de apoio refere-se é a instancia de captação de fundos em paises chamados 
desenvolvidos tais como: Austrália, Canadá, EUA, Japão entre outros. 
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Em 1992, David Befus iniciou a implementação formal do programa de 

microcrédito em diversos paises, a começar pela Colômbia, já com 

experimentos nesta direção, trazendo em sua bagagem outras experiências do 

mundo das microfinanças, especialmente inspiradas na de Opportunity28 e 

Meda29, organizações referências em operar microfinanças naquela década. 

Naturalmente, como toda intervenção pioneira, os resultados da implantação 

dos serviços financeiros nas comunidades geraram dificuldades operativas de 

implantação, porque, até então, a maior parte da assistência da WV às 

comunidades era não reembolsável. 

Há uma mudança na atuação da entidade: o Programa de Geração de Renda 

transforma-se de uma concepção de assistência para a prática de “co-

responsabilidade financeira”, em que, o participante do programa passa a ser 

sujeito imbuído de responsabilidade e de direitos. Assim surgiu o Programa de 

Microfinanças.  

De certa maneira, a co-existência de serviços beneficentes (doados), que 

continuou sendo executado, e serviços de “co-responsabilidade”, para o 

mesmo sujeito participante, geraram conflitos, talvez pela falta de compreensão 

e responsabilidade de papeis: ora o individuo é alvo de doação, ora ele é 

cliente devedor, e neste sentido, quem seguramente sofreria os efeitos 

                                                 
28 A Opportunity nasceu em 1971, por iniciativa de dois homens de negócios em dois 
continentes diferentes, como resposta de longo alcance para suas questões quanto ao 
fenômeno social da pobreza, quando se colocaram a seguinte pergunta: O que as pessoas 
pobres precisam? Segundo a pesquisa, os pobres teriam respondido que necessitavam de 
“Trabalho”.  “Com empregos resolveremos os nossos problemas.” Após iniciativas isoladas 
durante três anos, de Al Whittaker, antigo presidente da Bristol Myers International Corporation, 
que fundou o primeiro programa internacional da Opportunity na América Latina, e o 
empreendedor australiano David Bussau, criador de um programa similar na Indonésia, os dois 
programas se uniram.  Mas o desafio era grande, considerando as dificuldades da economia 
frágil e as grandes diferenças sociais dos países do capitalismo periférico (também chamado, 
“em vias de desenvolvimento”); seria quase impossível auxiliar os pobres a encontrar ofertas 
de empregos. A resposta encontrada, dentro da lógica do capital, levou-os a “evoluir” adotando 
a estratégia dos microempreendimentos que, embora não ajudasse a encontrar empregos, 
propiciava condições para criar ou expandir seus próprios negócios. (Opportunity International, 
2009). 
29 A MEDA, em 1953, constituiu-se numa associação de cristãos, dedicados, em sua labuta 
quotidiana, a missão de compartilhar habilidades e recursos e criar soluções a partir de 
negócios para os pobres. Através da estratégia de “Microfinanças, Produção e Conexões de 
Marketing, Investimento de Fundos para linhas de Desenvolvimento de Produtos”, atendem 
pessoas de diferentes países, como Afeganistão, Bolívia, Egito, Moçambique, Nicarágua, 
Paquistão, Peru, Tagiquistão, Tanzânia e Uganda.  
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objetivos desse conflito seria o Programa de Microcrédito, uma vez que este 

não teria assegurado o retorno do empréstimo concedido, pela falta de 

pagamento das parcelas. 

Ainda de acordo com Befus (1997, p. 6), a sistemática do desenho inicial dos 

programas de empréstimo devolutivo era para ser financeiramente sustentável 

(sustentabilidade no sentido do retorno garantido do capital investido pela 

entidade). De agora em diante os custos da operação deveriam ser cobertos 

pela própria operação. Inclusive, deveria haver uma reserva para perdas de 

capital e manutenção do valor do capital, corrigido de acordo com a moeda 

local.  Nessa época, a fonte de fundos para empréstimos dos programas da 

Região América Latina e Caribe se constituía dos recursos financeiros não 

utilizados em outros programas de “geração de renda” ou “desenvolvimento de 

comunidade”.  

Esses fundos de microcrédito, gerenciados por uma ONG nos países, 

organizada pela VM, porém legalmente e operativamente separada da WV, 

significava que a entidade terceirizava a operação microfinanceira para uma 

ONG local, que surgia como um “fire wall” para a WV em suas operações 

internacionais. Por se subordinar aos modelos do marco legal de cada país, ao 

mesmo tempo, esta separação gera transparência na prestação de contas 

(accountability).  

Os sistemas de entregas de serviços ou metodologias de empréstimos 

utilizados nos novos programas em cada país incluíam: bancos comunitários, 

grupos solidários, empréstimos individuais e grupos produtivos. A abordagem 

especifica dependia do contexto de cada país e da metodologia adotada (ibid., 

p. 7). 

Conforme exposto anteriormente, a Colômbia assumiu o pioneirismo nessa 

ação de microcrédito através de diversas iniciativas, tendo que enfrentar muitos 

desafios. A estrutura do primeiro programa na Colômbia alocou membros do 

staff da WV, gerenciando as atividades de fundos de empréstimo devolutivo em 

sete regiões do país. Os funcionários da WV que trabalhavam com empréstimo 

se reportavam a um gerente no escritório central de Bogotá. O re-lançamento 

do novo programa de empréstimo devolutivo da Colômbia recebeu muita 
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atenção de doações dos escritórios de sustento da WV. Na segunda tentativa, 

foram formuladas políticas específicas, formulários para coleta de dados, 

sistema de relatórios e outros controles administrativos.  

No mesmo momento em que a WV começa a lidar com o tema de 

financiamento de microempresas, especializando-se em programas dessa 

natureza, ou seja, durante o último trimestre de 1992, o escritório da LACRO 

(Latin America and Carebean Regional Office) começa recrutar profissionais 

com experiência com Small Enterprise Development (SED)30 na região. Esta 

instituição pretendia adotar, como estratégia, a formação de um staff 

especializado na área para promover e monitorar programas em larga escala 

em toda a região. Portanto, esta demanda do Programa SED se constituiu um 

marco. Foram designados projetos de financiamentos e implantação para 

Guatemala, Honduras, El Salvador e Republica Dominicana. 

No final de 1993, Guatemala, Honduras, El Salvador e República Dominicana 

começaram a desenhar seus programas de empréstimos devolutivos. Em 

1994, Costa Rica e Peru iniciaram suas operações. Os demais países da 

América Latina e Caribe que faziam parte da WV também desenvolveram suas 

iniciativas na mesma direção, entre 1995 e 1996, com exceção do Brasil, que 

manteve o programa dentro da Instituição sem criar a organização paralela.  

No final de 1996, o valor total investido em fundos de empréstimos devolutivos, 

em 15 países da América Latina, totaliza mais de USD 4.000 milhões de 

dólares, com mais de 5 mil clientes ativos. A estratégia do microcrédito 

encontra terreno fértil na região pela forte demanda da microempresa por 

crédito, o que sinaliza acentuada tendência de falta de acesso a sistemas 

tradicionais de crédito para os segmentos populacionais mais pobres.  

Em 1996, a iniciativa latino-americana inspirou outras regiões, como por 

exemplo, o Leste Europeu, a propiciar também sua operação de apoio ao 

desenvolvimento da microempresa através do acesso ao crédito para 

investimento em negócios produtivos. Em decorrência da forte adesão dos 

países da rede e interesse no tema das microcrofinanças, em março 1997, a 

WV lança uma política que regula sua relação com as “organizações paralelas 

                                                 
30 SED refere-se à ação de microfinanças para a micro empresa. 
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de microfinanças”. Na verdade a Instituição passa e constitua uma rede de 

certa forma centralizada e hierarquizada de entidades filiadas com a mesma 

finalidade. Essa política definia as “organizações paralelas” da seguinte forma 

conforme documentos da WV (WORLD VISION, 1997, p. 1): 

Uma “organização paralela” é uma organização de existência legal 
separada do escritório nacional (ou programa/projeto/escritório de 
emergência) da WV no país em questão, exibindo funções como uma 
entidade afiliada. Sua proposta é avançar com o ministério da WV no 
país em questão, executando tarefas na linha dos objetivos 
estratégicos da WV, tarefas estas que o escritório da WV não tem 
permissão legal para executar, ou no caso da organização paralela 
executar essas tarefas de modo significativamente mais eficaz. 

 

Nos anos de 1995 e 1998, respectivamente, os continentes asiático e africano 

iniciam a operação de microfinanças. Ainda em 1998 e criada a primeira rede 

de microfinanças da WV denominada Micro Enterprise Development (MED). O 

objetivo primeiro da rede era disseminar a experiência entre os diversos paises 

membros da WV.  

No final de 1999, a importância da Rede MED em decorrência do volume das 

operações, levou a WV a repensar a sua estratégia, de modo a garantir uma 

maior eficiência e controle às práticas mundiais na área das microfinanças. 

Criou-se o Microfinance Development Group (MDG), com a missão de 

padronizar as diferentes experiências nos vários países, criar uma base de 

indicadores de gestão para dar transparência à operação, e ao mesmo tempo 

posicionar, junto às demais redes mundiais de microfinanças, as experiências 

das oficinas nacionais nos últimos cinco anos (1995-1999).  

Em junho de 2000, WV já existem 40 organizações microfinanceiras no mundo, 

com mais de USD 24 milhões de dólares de carteira ativa. O planejamento 

estratégico continua lidando com o crescimento da operação. A meta de longo 

prazo que a WV estabelece, em 2000, é alcançar 300.000 clientes e USD100 

milhões de capital de empréstimos em 2007 (WORLD VISION, 2005, p. 4). 

Nesse mesmo ano, à luz da estratégia de longo prazo, a WV já percebe a 

necessidade de criação de uma organização global das microfinanças para 

gerir o volume de operações e o potencial das organizações paralelas criadas. 

Assim revela os documentos da Visão Mundial Internacional (2000, p. 5,). 
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No futuro em longo prazo, a Visão Mundial poderia aproveitar melhor 
uma grande instituição, que seja separada de empréstimos 
secundários, como forma de financiar as instituições microfinanceiras 
locais. Opportunity e Enterprise Development International (EDI) 
também estão explorando esta idéia. Com o tempo, a Visão Mundial 
poderia escolher associar-se a um consórcio de agências em uma 
instituição assim.  

 

De fato, naquele ano, são implementadas, novas políticas gerenciais sobre as 

operações da rede MED (Micro Enterprise Development), com indicadores de 

efetividade e informes gerenciais e contábeis padronizados, estabelecendo 

uma visão estratégica e metas para a Rede. WV amplia o papel da rede MED e 

passa a adotar cinco componentes integrados, com o objetivo de promover o 

que conceituam como “desenvolvimento social e econômico dos 

microempresários” conforme (WORLD VISION INTERNATIONAL, 2005, p. 3): 

Preocupado em combater sistematicamente as bases econômicas da 
pobreza, MED é um componente especializado no Desenvolvimento 
Transformacional, que também interage bem com nosso ministério de 
Socorro de Emergência. Na Visão Mundial, a MED é geralmente 
descrita como detentora de cinco elementos principais. Eles incluem 
a garantia de que o pobre terá acesso sustentável a: 1) Serviços 
Financeiros (crédito, poupança, seguro); 2) Mercados (local, regional, 
internacional, mercadologia, processamento pós-colheita); 3) 
Tecnologia (tecnologia apropriada, alta tecnologia, baixa tecnologia, 
novas cruzas de animais, variedade de plantas); 4) T.I. (databases, 
bibliotecas, internet, telefone, fax); e 5) Conhecimento (treinamento, 
consultoria, habilidades para trabalho, sobrevivência, 
desenvolvimento de habilidades para negócios).  

 

Dos cinco componentes estratégicos da rede MED, o que ganha maior escala é 

o de serviços financeiros, também conhecidos como microfinanças. Em 2003, 

reconhece-se a complexidade dos desafios de implantar um Programa de 

“Desenvolvimento Microempresarial”, com múltiplas ações e não apenas de 

microcrédito. Este fato leva a WV a reconhecer e a criar a Vision Fund 

Internacional (VFI), subsidiária à World Vision International, mesmo sendo tal 

iniciativa bastante complexa e, ao mesmo tempo, não constituir o “core 

business” da Instituição, tendo como objetivo “prover gestão, gerenciamento de 

riscos, controle, consultoria e suporte para as Instituições de Microfinanças 

Associadas (IMFs)”, além de enfrentar o desafio de gerenciar um fundo 
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financeiro, incluindo doações e financiamentos de terceiras partes31 para as 

IMFs associadas. 

Em 2005, a WV demonstra crescimento compatível com sua projeção de metas 

em longo prazo. É alcançado, em médio prazo, o número de empreendedores 

projetado no programa segundo (WORLD VISION INTERNATIONAL, 2005, p. 

1): 

Enquanto existem muitos motivos para comemorar o trabalho de 
microfinanças da VM (crescimento de 40% de empréstimos nos 
últimos quatro anos; atualmente atendendo 330.000 clientes em 45 
países com $ 100 milhões de capital), uma análise mais profunda 
revela que o programa de microfinanças da VM não está disponível 
para a grande maioria das pessoas nos nossos PDAs: Nos países 
onde temos operações microfinanceiras, com exceção da Bósnia, 
menos de 50% dos PDAs têm acesso a microfinanças. Estima-se que 
chegamos apenas a 12-15% da atual necessidade dos nossos PDAs.  

 

A WV, através de seus documentos institucionais tem explicitado o seu 

diferencial na operação das microfinanças, em comparação com os principais 

players do mercado, e afirma que seu diferencial comparativo à capacidade de 

integração de diferentes ferramentas no combate à pobreza, conforme 

documentos institucionais (WORLD VISION INTERNATIONAL, 2005, p. 1): 

Que os serviços de microfinanças são oferecidos dentro de um 
contexto de uma rede mundial da VM com necessidades holísticas 
direcionadas para desenvolvimento transformacional de longo prazo. 
Como resultado, as operações de microfinanças da VM podem 
almejar uma clientela de nível mais baixo, com serviços integrados 
através do escopo mundial das IMFs.  

 

Em 2008, segundo relatório anual (VISION FUND INTERNATIONAL, 2008, p. 

1), os números comprovam o crescimento do programa e demonstram a 

importância, em seu contexto macro, da proposta de “desenvolvimento 

econômico” dentro da WV. Ou seja, USD 397 milhões de carteira ativa de 

empréstimos e 580.000 mil microempresários ativos no programa. 

No gráfico a seguir, é apresentado o crescimento da carteira de microfinanças 

do Vision Fund International: 

                                                 
31 O termo terceiras partes refere-se a recursos de financiadores externos a WV,  por exemplo: 
agencias multilaterais (BID, IFC, Banco Mundial), agencias bilaterais como a USAID, e fundos 
sociais com investidores privados (pessoas físicas com preocupação social). 
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Gráfico 1 Carteira Ativa Vision Fund International 
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Fonte: Relatórios Financeiros Globais do VFI, período de 2003 a Junho 2009. 

 

Gráfico 2 Número de Clientes Vision Fund International 
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Fonte: Relatórios Financeiros Globais do VFI, período de 2003 a Junho 2009. 
 

A atuação, da VM, no Brasil, relacionada às microfinanças, ocorreu a partir de 

1995, mediante o “Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Micro 

Empreendimentos” (PROMICRO), cuja finalidade consistia em “promover o 

desenvolvimento econômico, possibilitando o acesso dos microempresários – 

individuais ou associados das áreas da indústria, comércio, serviços ou 

agropecuária – ao financiamento”. (PROMICRO, 2003, 08). 

Aos microempreendedores são oferecidas capacitação, assistência em gestão 

e produção. O programa da VM segue a mesma trajetória dos programas de 
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microfinanças no mundo. Segundo Neto, a maioria dos programas do mundo, 

têm em sua maioria, mulheres como clientes:  

Muitos programas de microfinanças têm sido implementados com 
sucesso em países como Índia, Bangladesh, Mongólia, Bolívia, 
Nicarágua e México, por exemplo. Essas instituições prestam serviço 
a clientes antes alijados dos sistemas financeiros formais. A grande 
maioria dos casos de sucesso é de empréstimos para financiamento 
de atividades produtivas, em geral em zonas rurais, para populações 
em extrema pobreza e, principalmente, para mulheres (2006, p. 27). 

 

As mulheres, através de suas experiências de acesso ao crédito, passam a 

exercer uma participação na comunidade, de mobilização social, fomentando e 

canalizando recursos financeiros para a melhoria da qualidade de vida da 

família. Esse mesmo autor, Neto, citando Mknelly e Dunford (1999), afirma: “Na 

Bolívia, mulheres envolvidas em programas de microfinanças tinham maior 

participação em grupos ou associações comunitárias e maior participação em 

ações de aconselhamento sobre saúde, nutrição e negócios” (2006, p. 98).  

Durante nove anos, o programa de microcrédito da VM apresentou êxitos em 

sua operação. Conforme relato do Plano de Negócios do PROMICRO (VISÃO 

MUNDIAL, PROMICRO, 2003, p. 6), indicadores de crescimento caracterizam 

o desempenho do programa. No ano de 1995, o PROMICRO iniciou atendendo 

a oito empreendedores, com um montante de 40 mil reais, aumentando, no ano 

de 2003, para 8.394 empreendedores ativos, atendidos com um montante de 

R$8 milhões de reais. 

Com esse crescimento, houve a necessidade de pesquisar, nas melhores 

práticas dos programas de microcrédito da região, modelos de gestão, 

metodologias, sistema de informação, instrumentos capazes de dar maior 

suporte à gestão e qualidade de atendimento aos usuários do Programa. Na 

medida em que houve expansão, o Programa demandou investimentos de 

funding para ampliar a oferta microcrédito à demanda crescente originária das 

comunidades. 

A VM sentiu a necessidade de criar uma organização separada, para que o 

programa continuasse a crescer e a se posicionar no mercado de 

microfinanças de forma “autônoma, sustentável e transparente”. No Brasil, essa 

decisão, de separar as operações microfinanceiras da gestão da VM, ocorreu 
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somente em 2004, com a criação da ANDE (Agência Nacional de 

Desenvolvimento Microempresarial), uma ONG com a qualificação de OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), processo que será 

analisado a seguir. 

1.4 O Programa de Microcrédito da Visão Mundial no Brasil. 

Como referido anteriormente, a ANDE (Agência Nacional de Desenvolvimento 

Microempresarial) tem sua origem no Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

de Microempreendimentos (PROMICRO), criado em 1995, através da VM no 

Brasil. Após nove anos de experiência, na operação de um Programa de 

microcrédito dentro da VM, esta Entidade, através de sua diretoria e apoiada 

pelos executivos do PROMICRO, decide criar a ANDE, para responder ao 

marco legal brasileiro, ao mesmo tempo em que se institui uma identidade 

especializada separada, para as atividades de microcrédito. Em 19 de agosto 

de 2004 surge a ANDE que em 28 de dezembro 2005, recebe a qualificação de 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), título concedido 

pelo Ministério de Justiça, ficando então credenciada a operar microcrédito no 

País.  

Semelhante à Visão Mundial, no Brasil, a ANDE tem seu âmbito institucional 

estabelecido com independência das atividades filantrópicas e pedagógicas 

dos programas da VM, muito embora essas duas organizações possuam um 

forte vínculo, podendo, cada uma criar produtos e metodologias de intervenção 

adaptados às necessidades reais do público alvo usuário.  

Segundo Planet Finance32, “o desempenho atual da ANDE nos últimos anos dá 

mostras de ser uma das mais bem sucedidas organizações do país na indústria 

de Microfinanças a serviços das populações mais pobres que não acessam 

crédito” (2007, p.6). 

A ANDE opera o microcrédito através de sete filiais nos seguintes estados: 

Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Alagoas. Ao todo, são 33 pontos de 

atendimento (entre filiais e postos avançados), presentes em 161 municípios na 

                                                 
32 Uma Organização Não-Governamental (ONG) internacional que tem por objetivo promover o 
desenvolvimento do microcrédito através de apoio à profissionalização e transparência das 
instituições de microfinanças. 



 50 

no Nordeste. A Planet (2007) reconhece que a ANDE é a única organização 

existente em toda a região, que adota um formato de rede, mantendo uma 

reconhecida estratégia de serviço aos trabalhadores mais empobrecidos, com 

bom padrão de desempenho e transparência. 

Dados do desempenho operativo da ANDE de junho 2009, a partir da análise 

de documentos institucionais, comprovam uma carteira ativa de R$ 9,5 milhões 

de reais com 20.529 clientes ativos.  

A ANDE tem seu foco de ação junto às camadas mais empobrecidas da classe 

trabalhadora, elegendo áreas onde os índices de desenvolvimento humano são 

os mais baixos do País. Este dado é confirmado na avaliação realizada pela 

Planet Finance, revelando ser esse o critério de seleção das regiões atendidas 

pela entidade conforme documentos do PNUD (2000, p. 20): 

O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado originalmente para 
medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de 
indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), 
longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). 
O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 
(desenvolvimento humano total). Países com IDH até 0,499 têm 
desenvolvimento humano considerado baixo; os países com índices 
entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento 
humano; países com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento 
humano considerado alto. 

 

Para cessão de crédito, a ANDE utiliza diferentes metodologias, estando em 

vigência, atualmente três modalidades: crédito individual, grupos solidários e 

bancos comunitários. O crédito individual e o solidário são oferecidos com a 

metodologia de crédito de microfinanças, apoiada no levantamento 

socioeconômico dos clientes, o que possibilita avaliar a capacidade efetiva de 

pagamento do cliente e o montante do crédito necessário, bem como as 

garantias requeridas.  

Não é demais relembrar que a metodologia de Banco Comunitário tem o 

objetivo principal de facilitar o acesso dos microempreendedores, oriundos de 

frações mais empobrecidas da classe trabalhadora, à capacitação e aos 

serviços financeiros. Um banco comunitário pode ser formado com grupos de 

10 até 15 pessoas. No caso da ANDE, os grupos atuais possuem em média 09 

pessoas. No início, são criados grupos para receber orientação pelo menos 
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durante três reuniões antes de receber um crédito. Nesses encontros, o agente 

de crédito repassa e ajuda o grupo a estabelecer as regras de funcionamento 

do banco comunitário, apóia também os primeiros processos de eleição do 

presidente de grupo e construção das regras de convivência entre os membros 

do grupo.  

O presidente do banco comunitário é responsável por administrar seu 

relacionamento com a ANDE, recolher a poupança dos empreendedores e 

realizar o pagamento das mensalidades. No começo, cada grupo tem de 4 a 6 

semanas para participar de um programa de educação financeira e poupança, 

período em que 10% a 15% do valor do crédito solicitado deve ser constituído 

em forma de poupança em um banco comercial (a gestão da poupança é 

realizada pelos grupos sem interferência da ANDE). Os créditos concedidos 

aos referidos bancos são em torno de R$ 50,00 e R$ 550,00 para cada 

membro. Na ação do microcrédito, a ANDE fomenta a organização de grupos 

de mulheres, jovens, agricultores e familiares para acessarem ao crédito, 

estimulando-os à produção de alimentos beneficiados em padarias, produção 

de confecções, pequenas indústrias de fundo de quintal, pequenos comércios, 

artesanatos entre outros. 

A ANDE entende que o simples acesso dos empreendedores ao crédito 

produtivo, ajuda-os a compreender a economia em que estão inseridos e a 

empoderá-los33 enquanto sujeitos de direitos. O significado da compreensão e 

influência do empreendedor pobre na economia coloca o empreendedor como 

sujeito capaz de gerir, produzir, gerar resultados de seu trabalho e ganhar 

relativa autonomia de satisfação de suas necessidades. 

Com os dados históricos e as análises aqui antecipadas, pretende-se situar o 

tema das microfinanças desenvolvido pela Visão Mundial e ANDE. Essa 

aproximação teve o objetivo de compreender a realidade concreta da 

                                                 
33 Neste trabalho, o termo empoderamento será usado em inglês, considerando a amplitude do 
significado original. Na atualidade a terminologia empowerment tem assumido destaque em 
trabalhos sociais, em discussão de diferentes autores que aprofundam a categoria de acordo 
com a linha teórica adotada. Ver entre outros: Rodrigo Rossi Horochovski e Giselle Meirelles 
(2007) BATLIWALA, Srilatha, 1997; STROMQUIST, Nelly, 1997; YOUNG, Katy, 1997. DUQUE-
ARRAZOLA, Laura Susana, 2004. Essa última autora, defendeu tese de doutoramento do 
serviço social, no Programa de Pós Graduação da UFPE. 
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Instituição que se constitui o campo empírico desta tese. Ao mesmo tempo, 

pretendeu-se iniciar a apresentação do tema cerne do estudo, a saber, 

microfinanças, que será objeto de estudo a seguir.  
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2 MICROCRÉDITO E MICROFINANÇAS: ferramentas 
de enfrentamento da pobreza? 

2.1 Terminologias associadas às microfinanças 

2.1.1 Microcrédito versus Microfinanças. 

Para uma compreensão mais acurada dos termos microcrédito e microfinanças 

os estudiosos desse último estabelecem uma diferenciação para a 

compreensão do contexto histórico e a evolução do tema. À medida que a 

indústria de microcrédito evolui no Brasil, uma confusão entre a terminologia 

microfinanças e microcrédito surge. Isto gerou algumas implicações 

importantes para a estimação da oferta e da demanda de produtos e serviços 

microfinanceiros. A diferença fundamental entre um e outro, está no seu 

escopo de abrangência. Enquanto microfinanças incorpora outros serviços 

financeiros não produtivos, o microcrédito em sua origem destina-se 

exclusivamente para atividades econômicas produtivas, limitando-se à cessão 

do crédito.  

Segundo (SOARES; SOBRINHO, 2007, p.51) o termo microfinanças refere-se 

à prestação de serviços financeiros adequados e sustentáveis para a 

população de baixa renda, tradicionalmente excluída do sistema financeiro 

tradicional, com utilização de produtos, processos e gestão diferenciada34.  Já o 

termo microcrédito é definidor daquela atividade que se dedica a prestar 

serviços exclusivamente a pessoas físicas e jurídicas empreendedoras. Ele 

segue uma metodologia baseada no relacionamento direto com o tomador de 

crédito e orientação educativa sobre a definição das necessidades de crédito, o 

planejamento do negócio e como administrá-lo visando o desenvolvimento do 

empreendimento.  

O microcrédito vem se valendo de metodologias que incentivam a 

responsabilidade, auto-estima e a auto-suficiência financeira. Tem sido 

concedido com base principalmente na análise sócio-econômica do cidadão, 

                                                 
34 Uma outra forma de compreender microfinanças é sugerida por Fagundes e Feitosa (2004), 
onde microfinanças constitui-se numa estratégia para o desenvolvimento de uma forma mais 
ampla, a qual além de agregar crédito, oferece outros serviços financeiros como poupança, 
empréstimos de moradia, seguros, contas corrente bancárias, etc. 
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em que pesa, primordialmente, a avaliação subjetiva relativa às intenções e 

caráter do cliente realizada pelo agente de crédito, um sujeito importante dentro 

do processo operativo do microcrédito.  

2.1.2 Microcrédito versus Crédito Popular. 

Como a indústria do microcrédito foi evoluindo novos sujeitos foram se 

incorporando. A entrada de bancos como o Banco do Brasil, através da criação 

do Banco Popular do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco Real, do 

Banco Bradesco através do Banco Postal, associado à forma como os produtos 

foram comercializados, gerou uma compreensão única de coisas que são 

diferentes.  

Os mencionados bancos oferecem o crédito chamado popular, tratando-o como 

uma linha pessoal de uso livre, para estimular o acesso de qualquer pessoa, 

sem nenhuma orientação ou vínculo que faça este crédito ser direcionado para 

ações produtivas geradores de renda. Assim, o que era para ser microcrédito 

voltado para produção passa a ser crédito pequeno para uso livre. Portanto, o 

acesso ao crédito de forma massificada, facilitado pelas diversas ofertas dos 

produtos nas prateleiras dos bancos, não garante que o objetivo de geração de 

renda seja alcançado. Isso ocorre especialmente por não existir, associado a 

este crédito, uma metodologia que dê suporte de orientação e assessoria para 

os pequenos empreendedores35 que acessam este crédito. Criou-se assim, 

uma distância gradativa e crescente da visão original do entendimento de 

microcrédito, pois historicamente, desde os anos 70, quando os primeiros 

experimentos aconteceram no Brasil, microcrédito foi concebido pelas 

organizações pioneiras da ação de crédito produtivo e orientado para a 

produção e geração de renda.  De uma forma mais programática, o 

microcrédito vai ser conhecido como microcrédito produtivo orientado, se 

incorporando como parte da agenda de governo no enfrentamento da pobreza. 

                                                 
35 O termo “pequeno empreendedor” aqui utilizado refere-se aos usuários (clientes) dos 
serviços de microfinanças. Descrito no item 2.2.2 deste capítulo. 
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2.2 Microcrédito Produtivo Orientado 

Pelas diferentes compreensões e definições que se tem feito acerca de 

microcrédito, e tratando de resgatar a originalidade radical da ação do tema, o 

Ministério do Trabalho Emprego e Renda, Programa Nacional de Microcrédito 

Produtivo Orientado – PNMPO, criado pelo governo federal e instituído pela Lei 

no 11.110, de 25 de abril de 2005, definiu microcrédito produtivo orientado da 

seguinte forma, conforme texto da (Lei no 11.110, de 25 de abril de 2005): 

O microcrédito produtivo orientado é a modalidade de concessão de 
crédito com objetivo de atender as necessidades financeiras de 
pessoas físicas e jurídicas empreendedoras com atividades 
produtivas de pequeno porte. A base da metodologia utilizada está 
centrada no relacionamento direto com os empreendedores no local 
onde é executada a atividade econômica produtiva, tomando em 
conta ainda que: o atendimento ao empreendedor deve ser feito por 
pessoas treinadas para efetuar o levantamento socioeconômico e 
prestar orientação educativa sobre o planejamento do negócio, para 
definição das necessidades de crédito e de gestão voltadas para o 
desenvolvimento do empreendimento. O contato com o 
empreendedor deve ser mantido durante o período do contrato de 
acento, visando ao seu melhor aproveitamento e aplicação, bem 
como ao crescimento e sustentabilidade da atividade econômica. O 
valor e as condições do crédito devem ser definidos após a avaliação 
da atividade e da capacidade de endividamento do tomador final dos 
recursos, em estreita interlocução com este. 

 

Daqui por diante, a referência ao termo microcrédito, está vinculada ao 

conceito defendido pelo PNMPO. Igualmente, microcrédito deve ser entendido 

também dentro do escopo de algumas características universais, encontradas 

em diferentes programas de diferentes regiões no mundo. A saber: i) é um 

crédito destinado à produção; ii) tem valores baixos; iii) normalmente não tem 

garantia real; iv) os prazos de retorno de pagamento são curtos; v) adota 

metodologia baseada no relacionamento direto com o tomador de crédito; vi) 

conta com a prestação de orientação educativa sobre o planejamento do 

negócio e com a definição das necessidades de crédito e de gestão voltadas 

para o desenvolvimento do empreendimento; vii) o perfil dos negócios é 

predominantemente informal.  

No Brasil, tal modalidade de crédito é ofertada por instituições financeiras 

reguladas ou não, dentre as quais se incluem: a) Sociedades de Crédito ao 

Microempreendedor (SCMs); b) Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
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Público (OSCIP); c) Cooperativas de Crédito; d) Sociedades de Crédito, 

Financiamento e Investimento (SCFIs) - popularmente conhecidas como 

Financeiras; e) Bancos Privados, Estaduais e Federais; e f) Programas de 

Prefeituras. 

2.2.1 As microempresas. 

No final dos anos 70, começou-se a dar importância e reconhecimento 

crescente ao setor informal da economia dos países em desenvolvimento, por 

reconhecer se tratar supostamente de uma alternativa econômica com 

potencial para enfrentar o desemprego estrutural. 

O setor microempresarial é composto por unidades empresariais pequenas, em 

termos de receitas e de geração de emprego e, em sua grande maioria, são 

geradoras de auto-emprego, chamadas microempresas. É um setor 

reconhecidamente heterogêneo tanto em termos de tamanho quanto em 

composição. No ambiente da microempresa, encontra-se unidades 

empresariais cuja atividade econômica é de subsistência. Em alguns casos, 

não há uma distinção clara das finanças do negócio e da família.  

Segundo BID (1997), no ano de 1996, havia mais de 50 milhões de 

microempresas na região sul-americana, que empregavam mais de 120 

milhões de pessoas e geravam entre 10% e 50% do PIB do grupo de paises 

desta região. O BID calcula que durante a primeira metade da década de 90, 

as microempresas geraram a metade dos empregos da região (BID 2002:03).  

Segundo (ORLANDO; POLLACK, 2000, p.2), a participação média no emprego 

do setor microempresarial é de 57% durante os anos 80, com diferenciais 

consideráveis nos países da região. Salienta-se que em países como Argentina 

e Venezuela, a participação da microempresa no emprego cresceu na última 

década, enquanto que na Bolívia e Uruguai se reduziu. 

No final da década de 90, ainda de acordo com o BID (2002, p. 04), a maior 

parte das microempresas da região se encontrava no Brasil (32,3%) e no 

México (17,5%). Colômbia e Peru, juntos, concentravam algo ao redor de 

(11%) do total das microempresas da região.   

Um aspecto crítico que essas empresas enfrentaram foi a falta de acesso aos 

serviços financeiros tradicionais, o que impede o desenvolvimento dos 
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negócios, o seu crescimento e, por consequência, a geração de renda e 

empregos. No combate a esta falta de acesso, torna-se necessário um 

movimento de diferentes sujeitos sociais na perspectiva de concentrar políticas 

de promoção do acesso a serviços financeiros através de fontes de 

financiamento, como um elemento fundamental, gerador de sustentabilidade e 

capacidade de fortalecimento e crescimento das micro e pequenas empresas 

da região.  

Embora havendo esforços de agências de fomento, autoridades de países e de 

organismos multilaterais, uma parte muito pequena dos microempresários 

consegue acessar os serviços financeiros formais, dificuldade gerada 

especialmente pelas restrições de informação das microempresas. No final da 

década de 90, somente 2,6% das microempresas de 18 países da região, têm 

acesso a crédito de instituições financeiras. 

Esses indicadores sinalizam, portanto, um grande desafio de provisão de 

serviços de forma a possibilitar aos sem acesso ao crédito para desenvolver 

seus negócios, reconhecidamente um direito da cidadania, o qual será 

posteriormente tratado com mais detalhes. 

2.2.2 Quem são os chamados empreendedores das micro empresas?  

São sujeitos sociais que, por necessidade ou oportunidade, resolvem começar 

uma atividade produtiva econômica, buscando gerar receitas para suprir 

necessidades prementes de segurança alimentar, moradia, saúde, educação 

da família, ou seja, para melhorar as condições de sua reprodução social. Este 

grupo inclui potencialmente pessoas excluídas da economia formal, do 

emprego formal e imigrantes de áreas rurais que se transformam em 

empresários de pequenos negócios, por se verem obrigados a prover recursos 

financeiros para seu sustento ou da família. Pesquisas têm demonstrado que 

em 2001 no Brasil, 29% dos empreendedores são mulheres. Em 2007, registra-

se um crescimento de 56%, ou seja, 52% do total de empreendedores 

brasileiros são mulheres (Global Entrepreneurship Monitor). Percebe-se então 

um crescimento importante do setor no Brasil, fruto da crise estrutural do 

emprego. 
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2.2.3 Perfil dos chamados empreendedores das microe mpresas 

O público de clientes da maioria das IMFs é caracterizado como donos de 

pequenos empreendimentos, sendo mais de 60% deste público informal. 

Verifica-se também concentração de clientes do sexo feminino, que em geral 

são trabalhadoras não incorporadas pelo mercado formal e que empreendem 

por necessidade de reprodução social. Segundo GEM (2007) 63% das 

iniciativas de empreendedorismo ocorriam por necessidade, enquanto que 48% 

afirmam ser movidos pela oportunidade ou uniram as duas motivações. Na 

maioria dos casos, iniciam seus próprios negócios a partir de alguma reserva 

de poupança, da ajuda de amigos, de parentes, tudo aliado a uma forte 

determinação. A mão-de-obra empregada normalmente vem da própria família 

ou da própria pessoa. O empreendedor acumula tanto as funções produtivas 

como as gerenciais, dispondo de pouco capital e contando com uma tecnologia 

de produção rudimentar.  

Em todo caso, percebe-se que o trabalho aparece como elemento fundante da 

sociabilidade do ser. Elementos tanto objetivos quanto subjetivos configuram 

as múltiplas determinações do fenômeno estudado. Portanto, a 

heterogeneidade é uma característica marcante desse extrato da economia, 

tanto do ponto de vista dos tipos de atividades, como em relação aos 

tamanhos, níveis de estruturação dessas unidades e origens do 

empreendimento.  

De modo geral, a literatura sobre microfinanças classifica metodologicamente 

essas atividades como: a) subsistência, b) acumulada simples e c) ampliada. 

Por atividade de subsistência entende-se aquele tipo de atividade em que tudo 

que é produzido é consumido pela família. Por atividade acumulada simples, 

identifica-se a atividade em que a produção só garante a continuidade do 

negócio sem capacidade de novos investimentos. Por atividade ampliada tem-

se aquela que se caracteriza por sua condição de evolução em escala 

crescente e que utiliza o crédito para queimar etapas no processo de seu 

crescimento como, por exemplo: aquisição de algum maquinário, ampliação da 

área de produção dentre outros.  
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A ANDE faz a classificação dos empreendimentos por faturamento (vendas) 

mensal acumulado. Conforme figura 2 a seguir.  

 

Figura 2 - Classificação dos Clientes do Microcrédi to na ANDE 
 

O conceito de microempresa - ME pode variar de acordo com a fonte que está 

estimando. A seguir, são apresentadas duas referências que balizam as 

estimativas. 

A definição do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Social assim foi 

estabelecida, conforme documentos institucionais (BNDES, 2009, p.1) 

O BNDES apresentou sua estimativa de demanda potencial por 
microfinanças no Brasil, em trabalho realizado no âmbito do PDI. A 
quantificação de ME envolveu o desenvolvimento de um modelo  
baseado em diversas fontes de informações36  do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Esse modelo conceitua a ME37 
como empreendimentos formais com menos que 05 empregados38, 
empresas informais urbanas e fazendas rurais de menos de 10 
hectares. Ao conceituar somente empreendimentos formais com 
menos que cinco empregados, a metodologia empregada pelo 
BNDES pode estar subestimando o número de ME no Brasil. 
Portanto, para todos os efeitos, as estimativas do PDI podem revelar-
se conservadoras. 

 

                                                 
36 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (1996-1999); Cadastro Central de Empresas; 
Censo Agrícola (1995); Estudo de Empreendimentos Informais Urbanos (1997); e Contas 
Regionais (1999). 
37 O SEBRAE usa o conceito de microempresa, revelando uma primeira diferença conceitual. 
38 Para se enquadrar na definição de microempresa perante o SEBRAE, uma empresa deve ter 
19 ou menos empregados no setor industrial e 09 ou menos empregados nos setores de 
serviços e comércio. 
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Conforme informação do Ministério do trabalho que ampara o PNMPO, são 

considerados empreendedores de microempresas populares as pessoas físicas 

e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com 

renda bruta anual de até R$ 120 mil (alterado pelo Decreto 6.607 de 

21/10/2008) 39. 

2.3 Contexto Histórico: Um retrospecto da história das 

microfinanças no combate a pobreza. 

Como microcrédito situa-se no contexto maior das microfinanças, é necessário 

antes de tudo compreender a gênese de sua ação e as motivações de seus 

promotores nos primeiras ações. Segundo Fagundes e Feitosa (2004), as 

primeiras experiências em microcrédito das quais se tem registro e notícia, 

remontam ao ano de 1846. No sul da Alemanha, quando o pastor Raiffeinsen 

percebe a fome e a pobreza crescerem, e os agricultores cada vez mais 

endividados no meio de um rigoroso inverno, cria-se a Associação do Pão, com 

a finalidade de apoiá-los. O objetivo da ação é ceder farinha de trigo para 

fabricação e comercialização do pão. A Associação cresceu e transformou-se 

numa cooperativa de crédito. A racionalidade por trás desta iniciativa era como 

agir com inteligência em uma época de escassez fruto da preocupação com a 

dignidade e subsistência de homens, mulheres e crianças assolados pela fome. 

Com um tipo similar de motivação, no ano de 1900, um jornalista da 

Assembléia Legislativa na cidade de Quebec no Canadá, cria as Caísses 

Populaires com um capital inicial de 26 dólares aportados por 12 amigos, com 

a finalidade de emprestar microcrédito para os mais pobres.  Em 1953, nos 

EUA, Walter Krump, presidente de uma metalúrgica em Chicago, criou o 

“Fundo de Ajuda” cuja finalidade é atender aos associados necessitados. Cada 

empregado contribui com um dólar mensalmente para o fundo. O “Fundo de 

Ajuda” cresce e se transforma na “Liga de Crédito”, sendo posteriormente 

criadas outras ligas que vêm dar origem à “Federação das Ligas de Crédito”, 

que ainda opera em diversos países. 

                                                 
39 Fonte: www.ministeriodotrabalho.com.br 
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Ainda segundo os referidos autores, possivelmente, entre os anos de 1846 e 

1976, muitas outras manifestações pontuais e isoladas devem ter ocorrido ao 

redor do mundo com características similares a ação do microcrédito, carentes 

de registro histórico apropriado. Porém, o grande marco que desenvolve, 

difunde, serve de modelo e populariza o termo microcrédito é a experiência 

iniciada em 1976 em Bangladesh, pelo Professor Muhammad Yunus40.  

Não obstante pouco conhecida, há registros ainda não trabalhados, de uma 

visita que o professor Yunus realizou na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil, 

onde já existia desde 1973 um projeto pioneiro de microcrédito41, dirigido à 

empreendedores de microempresas informais, Projeto UNO, fruto da iniciativa 

de brasileiros nordestinos e do apoio da Acción Internacional42. Um dos 

eventos definidores da atuação de Yunus é a fome em Bangladesh de 1974 

que matou milhares de pessoas. Preocupado em ajudar a resolver a situação, 

e vendo homens, mulheres e crianças morrendo sem dignidade, ele, um 

professor universitário de economia, decide não tratar do assunto só de 

maneira teórica. Solicita ao governo local que tome providências e ao mesmo 

tempo, conhecedor da burocracia, organiza projetos visando à agricultura 

familiar para subsistência. Isto é apenas o início. 

Então, segundo Yunus, desafiado pelas experiências de outros paises, pela 

realidade das comunidades e empresários pobres, resolve deflagrar em 

Bangladesh um programa similar, emprestando pequenas quantias a pequenos 

empreendedores das aldeias próximas à universidade onde lecionava, para 

que os microempresários possam impulsionar seus negócios e livrarem-se dos 

agiotas que cobram juros extorsivos. A experiência humanitária cresce, 

recebendo aportes financeiros de agências multilaterais, fundações privadas, 

                                                 
40 Muhammad Yunus foi laureado com o Nobel da Paz. É autor do livro “Banker to the poor” (no 
Brasil, O banqueiro dos pobres). 
41 UNO era uma associação civil, sem fins lucrativos, especializada em crédito e capacitação. 
Seu foco era crédito individual com a garantia de um “aval moral”. Vale aqui ressaltar que o 
projeto Uno foi fomentado com a assistência técnica da AITEC-Assistance Internacional 
Technical, atualmente denominada Acción Internacional.  
42 ACCIÓN é uma organização sem fins lucrativos que utiliza as microfinanças como 
instrumento de combater à pobreza. Criada em 1961, tendo se posicionado como líder no 
Mercado desde 1973 com financiamento e assistência técnica. ACCIÓN tem mais de 45 anos 
de experiência no campo internacional de desenvolvimento econômico. A organização se 
dedica a fornecer serviços financeiros a microempresários através de uma rede de instituições 
presentes em vários países da América Latina. 
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bancos e em 1978, cria-se o Grameen Bank, estabelecendo as bases para o 

modelo atual de microcrédito no mundo (YUNUS, 2000). 

A partir do Grameen Bank, a filosofia do microcrédito se espalha pelo mundo, e 

baseadas no modelo de inspiração de Bangladesh, inúmeras experiências são 

criadas em centenas de países ao redor do mundo, dando origem ao 

movimento de Microfinanças que culmina com a realização da Conferência 

Global de Microcrédito43 (Microcredit Summit) no ano de 1997. 

No Brasil hoje, o impacto do movimento, após ter sido capitaneado pelas 

ONGs, chega ao governo, e tem sido uma das suas ênfases nos últimos anos 

estimular microfinanças como parte de estratégia de desenvolvimento. Diante 

disso, a dúvida que permanece é que, embora haja reconhecimento do valor 

potencial do microcrédito, há o questionamento, se realmente os mais pobres 

têm sido atingidos e saem da linha de pobreza e alcançam níveis de vida mais 

elevados. Ou se passam a ter melhores chances de educação para os filhos, 

melhor nível de alimentação, melhores relações de gênero, etc. É vital 

responder essas questões assim como compreender em que medida as 

microfinanças têm contribuído para ajudar as populações mais pobres a saírem 

do patamar de empobrecimento e se microfinanças pode ser reconhecida em 

alguma medida como uma política pública de enfrentamento da pobreza.  

A falta de acesso a serviços financeiros tem afetado as populações mais 

pobres. Microfinanças na região latino americana e caribe surgem como uma 

resposta direta de apoio aos empreendedores de microempresas rumo a 

promoção do “desenvolvimento sócio-econômico” ou do desenvolvimento de 

mecanismos de acomodação à crise do capital.  

Sem dúvidas, essa é a questão de maior relevância neste trabalho, por se 

pretender analisar o fenômeno das microfinanças indo às raízes da questão, o 

que se contrapõe à lógica da reprodução simples do mecanismo. Até que ponto 

o crescimento desta forma de reprodução social que utiliza tal mecanismo, tem 

como alvo o bem estar social? Que desenvolvimento sócio-econômico está se 

                                                 
43 Em 1997, a Results Educational Fund, instituição sem fins lucrativos situada em Washington 
(EUA), organizou a “Microcredit Summit”,financiada pela Banco Mundial,  com o objetivo de 
mobilizar a comunidade internacional e convencer a sociedade de que a expansão das 
microfinanças é essencial para o alcance das Metas do Milênio. 
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falando, para qual direção? É possível se falar em desenvolvimento 

socioeconômico e ao mesmo tempo, atender a reprodução do capital?  Todas 

essas questões e outras mais permeiam essa tese.      

Conforme referido desde o início, a indústria de microfinanças evolui, 

transforma-se e segue seu crescimento.  No principio da década de 70, os 

mecanismos criados estão dentro de um enfoque não sustentável do ponto de 

vista da operação, tendo como principal foco possibilitar o acesso ao crédito 

em condições favoráveis com o fim de contribuir para aliviar a pobreza. Nos 

anos 80, o setor da microempresa passa a ser reconhecido como um território 

importante de canalização de apoio para o “desenvolvimento social”. O 

interessante é perceber que os grandes aparelhos privados de hegemonia do 

capital passam a ver o setor da microempresa como um terreno fértil para o 

desenvolvimento de seus projetos.  

O BID, em 1978, lança um programa de pequenos projetos (BID, 2002:17), 

com objetivo de destinar fundos rotativos de crédito que seriam manejados por 

organizações de base, como as ONGs, dedicados ao propósito de 

financiamento. Apesar de todo esforço imprimido no processo, a experiência 

fracassa, especialmente pela baixa recuperação dos créditos desembolsados, 

pelos altos custos dos programas e pelas taxas de juros subsidiadas que não 

permitem manter o valor real dos recursos aportados inicialmente.  

Já na década de 90, o cenário muda um pouco, sendo introduzido um conceito 

de capacitação como fator vital para acesso ao crédito, presumindo que 

ajudariam ao empresário a melhorar o manejo do negócio para alcançar 

melhores resultados. As taxas de juros daquele período são positivas em 

termos reais; por outro lado, continua a existir subsídio, uma vez que não 

permite cobrir o custo de intermediação do mercado financeiro. Isso traduz uma 

concepção deste período desenvolvimentista, focada em projetos e prazos 

acima de um ano. Segundo o BID (2002:17), o resultado final é de alta 

inadimplência dos programas, sem ampliação da rede de instituições com 

capacidade e disposição para financiar o público alvo.  

O BID, em um dos seus relatórios, aponta que, mas no final da década de 90 

também surgem as ONGs especializadas em ofertar crédito BID (2002, p. 18), 
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com metodologia de análise e sistemas de controle adaptados, para realização 

de operações de baixo montantes ofertados às populações de baixa renda. 

Muitas delas conseguiram demonstrar a possibilidade de fazer a operação com 

processos financeiros rentáveis e sustentáveis. 

2.4 Microfinanças no mundo - Bangladesh  – uma experiência 

que levou o mundo a entender microfinanças. A metod ologia 

do Grameen Bank – Bangladesh  (Ásia) 

Yunus (2000, p. 16), em seu livro mais conhecido, relata sua visita a uma das 

áreas mais pobres de Bangladesh. Ao entrar em contato com a realidade 

daquela população, sensibiliza-se pelas histórias de vida das pessoas, o que o 

ajuda a construir as bases para uma das mais reconhecidas experiências em 

microfinanças do mundo. Após conversar com mulheres empreendedoras, uma 

dessas fica em sua memória. Tratava-se de uma mulher nativa que trabalhava 

o bambu para fabricar tamboretes. Ao final do diálogo ele compreende estar 

aquela num círculo vicioso de falta de capacidade de produzir e por não estar 

produzindo suficiente, instala-se a falta de capacidade de prover sustento para 

si e sua família. Yunus compreende que aquela mulher sem acessar crédito 

com taxas razoáveis, não pode conseguir material em conta para ter os 

benefícios dos resultados e fazer crescer e desenvolver o seu negócio. 

Sensibilizado com a situação de 42 microempresários, necessitados de apenas 

27 dólares, Yunus, em 1976, inicia um projeto piloto emprestando 27 dólares a 

42 empreendedores. Ele se sente envergonhado de pertencer a uma 

sociedade incapaz de promover acesso e dignidade a pessoas rumo a uma 

vida autônoma. Durante algum tempo, a mulher fabricante de tamboretes 

alcança lucro em seus negócios, é capaz de gerar empregos através da 

contratação de mão de obra local e expansão de seus negócios. Nos anos 

seguintes, o professor Yunus se dedica à causa de tornar aquela experiência 

piloto uma experiência capaz de ganhar escala e incluir milhares de pessoas 

pobres de seu país. 

Yunus, em 1983, juntamente com um grupo de apoiadores e colegas, fundam o 

Grameen Bank que significa “Banco do Povo” ou “Banco da Vila”. Desde o 
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início a experiência se mostrou exitosa e, com o passar do tempo, converte-se 

na mais reconhecida instituição de microfinanças no mundo, caracterizando-se 

por se dirigir às populações mais pobres. 

No Grameen, a metodologia é centrada nas relações sociais dos membros do 

grupo. Na primeira etapa do crédito em um grupo de cinco pessoas, apenas 

duas estão habilitadas a receber crédito, as demais monitoram e apóiam no 

recolhimento dos pagamentos. Os montantes de créditos são pequenos e 

adequados às necessidades de investimento em micro escala, fazendo pouco 

a pouco, para alcançar uma escala importante, mas tudo dentro de um 

processo sequencial de aprendizagem. Semanalmente, os grupos se reúnem 

com apoio e monitoramento de um funcionário do Grameen. Durante as 

sessões de capacitação em gestão de negócios, as capacidades e habilidades 

vão sendo construídas, tudo voltado para o sucesso da microempresa. À 

medida que a demanda vai crescendo, o Grameen vai investindo e 

diversificando em diferentes áreas, como agricultura, irrigação, pesca. Tudo 

com objetivo de atender a demandas das comunidades.  

Há diferentes linhas de crédito no Banco. Além de financiamento para 

produção, financiam-se estudantes com bom desempenho acadêmico que 

pagam o empréstimo quando concluem os estudos; financia-se construção de 

habitação; a perfuração de poços de água; a compra de sementes vegetais 

apropriadas para cura de doenças; a compra de mudas de árvores para plantio 

nos meses de junho e julho44; bem como fundos de aplicações para pobres 

com rentabilidade mínima de 10% e outros serviços que se incorporam 

gradativamente ao Grameen.  

 

Com objetivo de não permitir que as diversas ações nas diferentes áreas sejam 

mal manejadas, Grameen cria diferentes negócios sociais para obter 

capacidade de resposta às demandas dos microempresários, a saber: 

(i) Grameen Trust: capacitação e assistência técnica interna ao banco; apóia 

também lançamento de diversos programas; 

                                                 
44 Meses adequados para o plantio. 
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(ii) Grameen Fund: financiamento para empreendimentos de alto risco e de alto 

teor tecnológico e que não podem ser financiados por instituições formais de 

financiamento; 

(iv) Grameen Uddog/Handloom: apóia tecelões pobres com renda inferior a 

US$1 por dia para financiar a produção e ligá-los à moderna indústria têxtil; 

(v) Grameen Shamogree/Products: comercializa no mercado interno e externo 

produtos oriundos das indústrias rurais; 

(vi) Grameen Krishi/Agriculture Foundations: ampliação do trabalho na 

produção agrícola, pesca, produção de sementes, etc. em certas regiões de 

Bangladesh; 

(vii) Grameen Motsho/Fisheries Foundation: identifica recursos potenciais do 

país para serem investidos diretamente ou indiretamente com os pobres que 

atuam na pesca; 

(viii) Grameen Communications: departamento que apóia a direção central do 

Banco na gestão das operações e replicações do modelo em outros países; 

(ix) Grameen Shakti/Energy: fornecimento de energia renovável às aldeias. A 

finalidade é também criação de trabalho e renda; 

(x) Grameen Telecom: fornecimento de celulares para a população rural pobre; 

(xi) Grameen Knitwear Limited: exportação de 100% da produção de vestuário 

de alta qualidade; 

(xii) Grameen Cybernet: fornecimento de serviços de internet em Bangladesh.  

Além dessas, há também uma empresa de software na área educacional onde 

se treina operador de computador, criando, assim, uma nova oportunidade para 

os jovens obterem empregos e outras fontes de renda. 

 Os resultados alcançados ao longo do caminho são visíveis para a sociedade 

e especialmente para as famílias de Bangladesh. O crescimento tem sido digno 

de destaque: iniciado com 27 dólares emprestados às 42 pessoas comparadas 

com o ano de 2007 que acumulava um desembolso de 8.263 milhões de 

dólares desembolsados a 7,4 milhões de famílias em 200745. 

                                                 
45 Fonte: http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=37& 
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A partir da experiência de alta exposição, sistematização e escala do Grameen 

Bank, a prática do microcrédito se espalha pelo mundo, gerando a chamada 

indústria do microcrédito. A partir do modelo de inspiração de Bangladesh, 

inúmeras experiências são implantadas ao redor do mundo, dando origem ao 

movimento de microfinanças, que culmina com a realização da Conferência 

Global de Microcrédito (Microcredit Summit) de 1997. 

Embora constate-se forte crescimento no mundo inteiro, a dúvida que persiste 

é, se mesmo com esta evolução causada com o microcrédito, os 

microempresários pobres têm sido ajudados a sair da pobreza? Ou seja, se o 

público para o qual o conceito foi originalmente idealizado tem sido alcançado 

e, têm sido beneficiados com os efeitos que ajudam no enfrentamento da  

pobreza? É vital responder tais questões, assim como compreender os 

conceitos e definições que estão por trás da filosofia dos serviços financeiros 

aos mais pobres, para que microfinanças possam se tornar uma política pública 

de inclusão e combate à pobreza.  

Pelo que foi relatado acima, fica evidente que microfinanças operam no circuito 

da financeirização do capital. Embora a experiência tenha sido inspirada nas 

condições de empobrecimento da população (público alvo) em Bangladesh, o 

seu desdobramento, no que concerne ao próprio crescimento e 

desenvolvimento da economia local, é inerente à acumulação do capital tanto 

pela esfera de ampliação do consumo, portanto a ampliação do mercado – 

como, por exemplo, a telefonia móvel – como pelo processo de realização da 

produção. 

Por um lado, não se pode negar os benefícios que o desenvolvimento 

econômico via equipamentos de comunicação, tecnologia, etc, traz para a 

comunidade onde as forças produtivas foram fragilmente desenvolvidas. 

Portanto, pensar a saída da pobreza apenas com uma perspectiva de 

acumulação de riqueza através do desenvolvimento econômico, sem quebrar 

as relações de produção hegemônicas é uma barreira quase instransponível, 

quando não limitado, para o universo das necessidades humanas.  Desde a 

descoberta de Marx sobre o processo de desenvolvimento do capitalismo e o 

                                                                                                                                               
Itemid=426. Acesso em 10 ago. 2009. 
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seu movimento de produção e reprodução, fica demonstrado que o 

desenvolvimento de forças produtivas no capitalismo não está voltado para os 

interesses das classes subalternas. Assim, o discurso que delineia os 

mecanismos e a atualidade das microfinanças traz no seu bojo essa 

contradição, pois ao mesmo tempo em que têm, na classe trabalhadora, 

particularmente os mais pobres, seu alvo, atende também aos interesses da 

própria expansão capitalista.  

Não se pode perder de vista, a conjuntura geopolítica de cada região e 

principalmente dos países de capitalismo hegemônico que têm seus interesses 

na ampliação do mercado, no fortalecimento das empresas transnacionais, nas 

relações de poder. É no conjunto de interesses antagônicos de 

desenvolvimento de forças produtivas em novos espaços geopolíticos, que se 

registram processos de avanços políticos, de organização das comunidades 

mais pobres, ainda que com ferramentas da ampliação capitalista como as 

microfinanças. 

A tabela a seguir traz uma visão ampla do crescimento das microfinanças, a 

distribuição geográfica e quantitativa do número de organizações, operando os 

serviços financeiros e o volume financeiro desembolsado no período de 2001 a 

2006.    

Tabela 1 - Resumo da seleção de Indicadores Microfi nanças 2006 

 Todas
Regiões

Número de IMFs 131 202 272 41 202 190 1,038

Média dos
Empréstimos por
tomador (% do GNI percapita)

Crescimento Anual
(%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Comp.
#de empréstimos
(milhões)

14.0 11.1 16.3 21.3 26.9 22.7 18.6

24,429

Portifólio (milhões
US($)

25.4 51.0 51.1 121.2 42.7 46.5 53.8

27 153 85

Portifólio (milhões
US$)

4,786 4,912 9,924 641 2,613 1,553

44 162 51 30

57.9

Média dos
Empréstimos (US$)

534 2,581 1,126 520 137 617 1,031

Ásia África

Número de
empréstimos 
(milhões)

10.5 1.8 9.3 1.7 29.8 4.8

EAP[1] EECA[2] LAC[3] MENA[4]
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Fonte: Data based on MFIs reporting to MIX Market or Micro Banking Bulletin (MBB). Produced 

on February 15, 2008 

De acordo com (SOARES; SOBRINHO, 2007, p.15), nos últimos 25 anos, as 

microfinanças apresentou um rápido crescimento e estruturação. Segundo 

eles, estima-se mais de 30 milhões de pessoas com acesso aos serviços 

microfinanceiros ofertados por mais de 10 mil instituições especializadas. Eles 

avaliam que algumas centenas já são consideradas entidades financeiras 

maduras para ofertar serviços de forma adequada. Por outro lado, conforme já 

indicado anteriormente, o setor microfinanceiro possui um forte traço de 

heterogeneidade, ou seja, existem desde as organizações estáveis às 

organizações muito incipientes. O gráfico 3, representa uma visão da demanda 

e da cobertura dessa demanda existente nos diversos continentes. 

Grafico 3 - Demanda versus cobertura
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Fonte: (SOARES; SOBRINHO, 2007, p.15). 

Outra pesquisa que aponta o potencial do mercado das microfinanças é 

apresentada por Daley e Harris (2002 p. 267-269). Em seu entendimento, o 

atendimento “a demanda de 235 milhões de famílias mais pobres continua 

aquém da necessidade”. Segundo eles, na Ásia, embora 15 milhões de famílias 

acessem serviços financeiros, esse montante, corresponde a apenas 9,3% do 

público potencial. Na África e América Latina, esse percentual é de 

aproximadamente 7%.  
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2.5 As redes de fomento ao desenvolvimento do merca do das 

microfinanças 

Segundo o CGAP (2004, p.1) no decorrer do desenvolvimento da indústria de 

microfinanças, as redes46 que se formam, acabaram por assumir um papel 

importante no apoio à criação de novas instituições. Atualmente há mais de 34 

redes de apoio às instituições microfinanceiras no mundo. Quanto à 

abrangência geográfica, as redes atuam de formas diferentes, assumindo 

configurações regional, nacional e internacional. Elas têm o papel de fortalecer 

as IMFs, apoiando-as através do estabelecimento de normas e procedimentos, 

provisão de fundos, serviços técnicos, transferência de tecnologias de 

microfinanças, entre outras. Elas também são reconhecidas pela capacidade 

de desenvolvimento de produtos inovadores e metodologias com diferentes 

abordagens para o público alvo, tais como: metodologias solidárias (grupos 

solidários, bancos comunitários, SelfHelp Group (SHG) e metodologia 

individual. 

A tabela 2 apresenta as principais redes internacionais de apoio às 

microfinanças em diferentes regiões do mundo. Embora elas tenham uma 

origem nacional, sua abrangência geográfica alcança diferentes regiões e 

países.  

A título de ilustração, algumas das redes serão sinopsiadas dando informações 

que as colocam no tempo, espaço, motivações originárias para suas criações, 

permitindo que se revelem as suas articulações e contribuições na formação de 

um mercado das microfinanças.  

                                                 
46 O termo “rede” se utiliza em referência a organizações como ACCIÓN, que se considera 
organização individual e outras como Vision Fund, Opportunity, que possuem afiliadas em 
diferentes paises, além de também englobar vários sócios institucionais.  
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Tabela 2 - Principais redes de microfinanças 

REDE ABREVIATURA WEB SITE
ACCIÓN International ACCIÓN www.ACCIÓN.org

Catholic Relief Services CRS www.catholicrelief.org

FINCA International FINCA www.villagebaking.org

Freedom from Hunger FFH www.ffhtechnical.org

Friends of Women’s 

World Banking

Mennonite Economic

Development Associates

Women’s World Banking WWB www.womensworldbank
ing.org

Vision Fund International VFI www.visonfund.org

Pro-Mujer Pro-Mujer www.promujer.org

MEDA www.meda.org

Opportunity International Opportunity www.opportunity.org

Profund Profund www.profundinternacion
al.com

FFWB www.fwwbindia.org

MicroFinance Network MFN www.mfnetwork.org

 

 

2.5.1 REDE ACCIÓN 

A ACCIÓN International47é uma organização sem fins lucrativos que utiliza as 

microfinanças como instrumento de combate à pobreza. Criada em 1961, 

posicionando-se como líder no mercado desde 1973, acumula mais de 45 anos 

de experiência no campo internacional de desenvolvimento econômico. A 

organização se dedica a fornecer serviços financeiros a microempresários 

através de uma rede de instituições presentes em vários países da América 

Latina, recentemente operando também na África.  A ACCIÓN provê o 

fortalecimento e a conexão entre os recursos necessários para a indústria de 

microfinanças e o capital disponível no mercado. Através do desenvolvimento 

da família, com as microfinanças, ACCIÓN cria mecanismos socialmente 

responsáveis de investimento para promover a inclusão financeira e social.  

                                                 
47 Fonte: www.ACCIÓN.org 
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2.5.2 REDE FINCA INTERNATIONAL 

Outra rede que figura no cenário internacional de microfinanças é a “FINCA48 

International”. Conforme (FINCA, 2009), o trabalho teve sua gênese apoiando 

pequenos sitiantes rurais na Bolívia em 1984, quando John Hatch - economista 

expert em desenvolvimento internacional - concebeu um pequeno programa de 

empréstimo que colocava o agricultor como responsável. O programa permitiu 

o empréstimo sem garantias, dando-lhes o poder para coletivamente 

desembolsar o crédito, investir e cobrar o capital de empréstimos como achava 

apropriado.  John chama tais grupos de "Village Banks". Seu primeiro 

programa piloto é considerado bem sucedido e logo é disseminado em seguida 

para diferentes países. Em 1985, John Hatch cria a FINCA - Fundação para 

Assistência Comunitária Internacional, para abrir e expandir o programa de 

"Village Bank" em El Salvador, na América Central. A FINCA, pela primeira vez, 

é direcionada para oferecer crédito para mulheres de baixa renda envolvidas 

em iniciativas informais de produção. O objetivo da instituição consiste em 

gerar benefícios para as crianças destas mulheres, rumo a alcançarem melhor 

nutrição, saúde e educação. 

Animados pelo êxito, a FINCA estabelece novos programas de "Village” no 

México, Honduras, Guatemala e Haiti. No período de 1990 a 1995, entra na 

África, o continente mais afetado pelo processo de empobrecimento, decidindo 

abrir novos programas de "Village Bank" em Uganda. A demanda pelos 

empréstimos é grande. A organização também se estende à antiga União 

Soviética, abrindo um programa em Kyrgyzstan. Apesar do desemprego 

intenso, da falta de iniciativas produtivas nas famílias em uma economia em 

que o crédito era praticamente desconhecido, a instituição logrou êxito na 

expansão do seu programa (FINCA: 2009). 

Os programas da FINCA na Nicarágua e Honduras se tornam os primeiros a 

cobrir todos os custos operacionais, obtendo resultados positivos advindos de 

juros dos empréstimos concedidos aos empreendedores. Com esse exemplo a 

instituição tenta demonstrar a viabilidade do ponto de vista financeiro da 

operação. Posteriormente a FINCA da Kyrgyzstan se transformou na FINCA 

Microcredit Company, tornando-se a primeira instituição formal de serviços 
                                                 
48 Fonte: www.fincainternational.org 
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financeiros para empresários de baixa renda. Logo se seguem o Equador e 

Uganda, tornando-se também instituições reguladas de serviços financeiros 

para microempresários de baixa renda. O modelo único de negócio da FINCA 

significa que suas filiais são subsidiárias próprias, que utilizam doações e 

investimentos para construir patrimônio.  O patrimônio (equity) lhe permite ter 

acesso ao capital de bancos, o qual eles repassam emprestando aos seus 

clientes. Em dezembro de 2008, a FINCA ultrapassou a meta de 725.000 

clientes ativos (FINCA 2009). 

 

2.5.3 REDE VISION FUND 

Vision Fund é a subsidiária de microfinanças da World Vision International - 

WVI. Em 1993, inicia a implantação de programas de microfinanças para 

beneficiar os mais pobres, economicamente ativos.  Ao longo dos anos, as 

IMFs da WVI vão sendo criadas e, o volume de operações ao redor do mundo, 

em mais de 47 países dá sinais da necessidade de controle efetivo para 

desencadear o “desenvolvimento sustentável” da rede de IMFs. Em 2003, WVI 

reconhece a importância e a complexidade dessa operação através das suas 

IMFs, e cria o Vision Fund International – VFI, subsidiária de propriedade única 

da WVI. A WVI dá direção estratégica para o Vision Fund, que por sua vez é 

focado em: (i) prover governança, gerenciar o controle de risco e aconselhar a 

todas as IMFs, quer pertençam ou sejam controladas pela VFI; (ii) gerir os 

financiamentos de todas as IMFs incluindo doações e financiamento de débito 

de terceiros diretamente para as IMFs.   

O trabalho da WVI e do VFI se propõe a uma abordagem de integração na 

perspectiva de gerar complementaridade e desenvolvimento social. O seu 

modelo de intervenção adotada intenciona promover o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades dos empreendedores, no sentido de elevá-los à 

condição de sujeitos capazes de acessar crédito e desenvolver seus negócios. 

Em 2008, as instituições microfinanceiras associadas à Vision Fund possuem 

uma carteira global de empréstimos no valor de US$ 358 milhões com mais de 

546.000 clientes em 47 países. No relatório anual de 2008 da instituição, 

encontra-se registrado que mais de 1,2 milhões de crianças são positivamente 
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impactadas através de suas famílias apoiadas pelo programa (Relatório VFI, 

2008, p. 3). 

2.6 Iniciativas de microfinanças na América Latina e Caribe 

 

2.6.1 Crescimento da indústria na região 

Os dados de uma maneira geral das microfinanças na América Latina e Caribe 

revelam, ao longo das últimas décadas, um rápido crescimento. 

Particularmente o BID, em seu informe denominado “2008 Data Update” – 

indica que, em 2007, mais de 600 instituições estão atendendo mais de 8,0 

milhões de clientes e oferecendo mais de US$ 8.6 bilhões de crédito (BID, 

2008, p. 1). Os números citados o forte crescimento dessa modalidade de 

financiamento, considerando que, em 2001, o número estimado de clientes de 

microfinanças é menos de 2.0 milhões, a carteira ativa total de crédito 

ultrapassa a US$ 1,2 bilhão de créditos ativos na região dirigidos a pequenos 

empreendedores. 

O gráfico 4 apresenta forte expansão da indústria, o que é compreensível pelo 

potencial da demanda das populações empreendedoras de baixa renda que 

não acessam crédito na região.   

Gráfico 4 - Carteira Crédito x Clientes Ativos (200 1- 2007) 

Gráfico 4 - Carteira Crédito x Clientes Ativos (200 1-2007)
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Fonte: (BID, 2008, p. 2) – “Data-Update” 

Na América Latina e Caribe, a construção da indústria de microfinanças da-se 

de forma diversificada, o que indica um mercado dinâmico em 

desenvolvimento. É possível, para efeito de demonstração, agrupar as 
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tipologias de instituições operando na região em três categorias: (i) As ONGs, 

especializadas em ofertar crédito a microempresários, crédito produtivo e 

muitas vezes associado à capacitação e educação financeira, essa categoria, 

representa a maioria das organizações no modelo de ONGs da região; (ii) o 

segundo grupo (upgrade), formado por aquelas instituições que se 

transformam, ou seja, originalmente são ONGs e optam pela regulação, pela 

supervisão bancária dos respectivos países; (iii) o terceiro grupo (downscale), 

composto por bancos comerciais, muitos deles criaram um departamento 

especializado direcionado a microempresa. Como exemplo, o BanGente na 

Venezuela, o  BancoSolidário no Equador e o Banco Real com o 

Realmicrocrédito no Brasil. 

A tabela 3 aponta que 69% do volume de carteira de crédito e 55% dos clientes 

ativos da região são atendidos por organizações reguladas49. Por outro lado, 

observa-se que 31% do total do montante da carteira ativa, cerca de US$2,332 

milhões e 45% dos clientes ativos da região estão sendo atendidos pelas 

organizações não reguladas que emprestam uma média de US$748,00; o que 

representa a metade da média das IMFs reguladas. Observa-se, que a 

categorização das IMFs tem uma nomenclatura típica da indústria de 

microfinanças conforme descrição a seguir:  

                                                 
49 Refere-se às organizações que estão supervisionadas pelas respectivas superintendências 
bancárias de seus países. 
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Tabela 3 - Portifólio de Carteira e Clientes – Tipo s de Instituição, 2001-
2007. 

 
Tipo de Instituição # de Número Média dos

Empréstimos
(US$ Milhões) (US$)

Estimativa 2007 8,607 8.016.230

Informação 2006 de 25
países

5,152 3,854,704
(69% da 
carteira)

(55% clientes)

Downscale (1) 58 1,734 1,225,711 1,415

Greenfield  (2) 57 1,018 644,03 1,58

Upgrades   (3) 33 1,795 1,710,545 1,05

Credit Unions (4)

2,332 3,115,931
(31% total 
carteira)

(45% clientes)

ONGs 391 1,457 2,627,484 554
União de Crédito (5) 58 875 488,447 1,792

Todas Instituições 2006 666 7,484 6,970,635 1,074

Todas Instituições 2005
(23 paises)

393 5,945 6,261,231 949

Todas Instituições 2001
(17 países)

178 1,189 1,806,445 659

Carteira 
Instituições Clientes

Reguladas 217 1,337

Não reguladas 449 748

 
Fonte: BID: Microfinance in Latin America and the Caribbean -2008 “Data-

Update”. 

(1) Reguladas: instituições reguladas pela superintendência de bancos ou 

autoridade financeira em cada país.  

(2) Downscale: instituições financeiras que aderem ao microcrédito como nova 

linha de negócios.  

(3) Greenfield: organizações que iniciaram suas operações, tendo o 

Microcrédito como foco central desde o inicio.  

(4) Upgrade: ONGs que se transformaram em organizações financeiras 

reguladas.  

(5) Apenas Credit Unions que reportam a carteira de microcrédito e clientes 

incluídos. 

Observa-se que a grande maioria das organizações de serviços financeiros da 

região continuam sendo as organizações não reguladas. Entretanto, 

representam mais que o dobro do número de IMFs, estas organizações juntas 

possuem uma carteira de crédito menor do que as organizações reguladas. 

Este fato pode ser um indicativo das restrições de acesso que as não 

reguladas possuem para acessar funding e imprimir crescimento necessário de 

suas carteiras de crédito. Por outro lado, mesmo com recursos financeiros 
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escassos, as organizações não reguladas atendem a um quantitativo relativo 

ao número de atendidos das organizações reguladas. A média do crédito é 

outro indicativo que sugere que as não reguladas têm uma tendência a se focar 

e atender grupos mais vulneráveis, possivelmente, ofertando serviços a um 

perfil de empreendedor com menor condição financeira. Apenas o indicador de 

média de crédito, não é suficiente para se afirmar que o foco efetivo das não 

reguladas representa o segmento de menor renda, o que faz necessário maior 

esforço de pesquisa e análise do público. Outras variáveis necessitam ser 

tomadas em conta, quando o assunto está relacionado à média do crédito. E 

pode estar influenciada por fatores diversos tais como: tecnologia de crédito, o 

prazo médio dos mesmos, produtos oferecidos, taxa de retenção dos clientes 

dentre outros.  

Como se pode observar também, o contrário é mais fácil de afirmar, a média de 

US$ 1.337 das reguladas não significa que elas não estão alcançando os 

clientes com fragilidades financeiras, mas é um forte sinal de que elas atendem 

clientes com maior capacidade de pagamento que as organizações não 

reguladas e, consequentemente, alcançam melhores resultados financeiros 

com a operação. Constata-se que a média do crédito das IMFs reguladas é 

50% maior que a média das IMFs não reguladas, o que pode sugerir que, à 

medida que a média aumenta, a tendência é, os mais pobres serem 

secundarizados, por representar uma operação de menor rentabilidade (média 

baixa) e maior risco, este ultimo associado à vulnerabilidade econômica em 

que se encontra o grupo. 

Seguindo tal linha de análise, mesmo sem agregação de outros elementos, a 

tendência deste indicador de média de crédito, é uma preocupação que se 

configura para muitos pesquisadores e animadores das microfinanças com 

motivação de enfrentamento da pobreza - a do afastamento das IMFs do foco 

do público mais vulnerável e sem acesso a crédito. Vale enfatizar que, sendo 

microfinanças uma política pública, e sustentam-se apenas pela lógica e ênfase 

tradicional das regras do mercado, tende a se afastar naturalmente do foco dos 

mais pobres, não cumprindo com o seu objetivo original. O risco do 

afastamento pode ser observado em duas tendências: primeira, pela forte 

corrida de regulação em que as ONGs se vêem obrigadas a se submeterem, 
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por alcançarem um “limite do modelo institucional” – há um consenso que o 

modelo ONG tem um “limite institucional de risco”, imposto pelas limitações da 

natureza jurídica do modelo ONG. Quando uma ONG cresce, os riscos se 

proporcionalmente se avolumam e a estrutura legal da organização não 

encontra respostas para as dificuldades estruturais que o processo de 

crescimento gera. Não se tem conhecimento de experiências de ONGs que 

não tenham se esbarrado nos limites (alavancagem, perfil de governança, altos 

riscos fiduciários para a governança, limitação de funding para investimentos, 

etc.) e riscos do crescimento institucional de uma IMF. A regulação e seus 

diferentes modelos, de certa forma, tem sido uma resposta, mesmo com 

limitações, para preservar a organização desses riscos do “limite institucional”.  

2.6.2 Evolução - Algumas experiências de transforma ção das IMFs de 

ONGs a Bancos 

Estudos apontam o ano de 2007 como um ano de um crescimento importante 

das instituições microfinanceiras na América Latina e no Caribe. Um destes 

estudos realizado pelo Microfinance Information Exchange50 (The MIX) e 

publicado pelo BID (2008, p. 4), aponta ter sido tal desempenho impulsionado 

fortemente pela crescente demanda por serviços financeiros entre os 

microempresários das economias da região, que sinaliza um crescimento 

acelerado. Essa tendência pode ser observada a partir dos números 

apresentados pelo estudo comparativo do ano de 2006 e 2007. Essas 

entidades em conjunto, em 2006, alcançam US$ 4.425.464.232 em carteira 

bruta de empréstimos. Já em 2007, esse valor salta para US$ 6.270.571.231 

distribuídos em mais de 6,5 milhões de clientes ativos, representando um 

crescimento de 42% da carteira na região. Um dado relevante é que essas 

cifras não incluem bancos regulados do sistema financeiro tradicional, que 

também ofertam serviços microfinanceiros em suas operações de downscales, 

os quais, mesmo atuando no mercado financeiro tradicional, passaram a adotar 

microfinanças como um produto em seus portfolios de negócios.  

                                                 
50 Uma ONG baseada em Washington, DC, Estados Unidos, fundada em  junho de 2002, cujo 
objetivo é promover intercâmbio de informações no mercado de microfinanças. O The MIX 
oferece à industria de microfinanças dois produtos informativos: o MIX Market™ e o Micro 
Banking Bulletin (MBB). 



 79 

O quadro 1 apresenta o ranking das 12 maiores IMFs da região retirada  da 

lista das 100 maiores. Ressalta-se que o quadro das 12 maiores IMFs da 

região representa apenas uma parte da carteira de crédito da região dirigida ao 

segmento microempresarial. A maior do ranking é a mexicana 

COMPARTAMOS Banco, com 837.003 mil clientes. Duas IMFs brasileiras 

figuram no ranking das maiores na região; o 6º lugar é ocupado pelo Banco 

Popular do Brasil e o 11º lugar, pelo Programa Crediamigo, um programa 

reconhecido no Brasil, pela sua importante contribuição também para o 

desenvolvimento da indústria de microfinanças do Brasil.  

Quadro 1- 12 maiores IMFs da América Latina e Carib e 

Instituição País
NÚmero de 

Empréstimos

(US$) Carteira Ativa 

1 Banco Caja Social Colombia 837.003 1.659.368.035

2 Banefe Chile 787.702 1.128.041.012

3 Compartamos México 652.025 269.092.914

4 Caixa Popular mexicana México 643.659 934.698.068

5 Banco del Trabajao Peru 600.729 345.487.797

6 Banco Popular do Brasil Brasil 553.164 32.027.609

7 Financeira Independentes México 499.195 198.191.986

8 Caja Libertad Mexico 290.328 484.912.428

9 Mi Banco Peru 276.165 320.018.655

10 Banrural Guatemala 267.515 123.815.761

11 Crediamigo Brasil 235.740 88.712.808

12 Banco do Estado Chile 229.404 567.240.945  

Fonte: Revista Microempresas América - Outono 2008:6 

Neste ambiente de crescimento acelerado, surge a primeira experiência de 

regulação de uma instituição microfinanceira na América Latina, a partir da 

experiência Boliviana a Fundación para la Promoción Del Desarrollo de la Micro 

Empresa - PRODEM, transformando-se em instituição regulada, o BancoSol da 

Bolívia. Sucessivas experiências são desencadeadas a partir desta primeira, a 

Procrédito transforma-se em Cajá Los Andes, a Fundación Calpiá em 

Financeira Calpiá. Esse processo é considerado positivo e natural da evolução 

da indústria que possibilita as IMFs saírem das limitações do modelo não 

regulado para o regulado, sugerindo permitir às IMFs se situarem 

definitivamente em um mercado competitivo. Este movimento denomina-se de 

“upscalling”. A seguir uma visão recopilada de algumas experiências, suas 

motivações e desempenho histórico. 
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2.6.2.1 Do modelo de ONG PRODEM, ao BancoSol 

 

Em 1984, segundo o (BANCOSOL: 2009), um grupo de empresários bolivianos 

ligado ao setor microempresarial, busca a Acción internacional Técnica 

(AITEC) de Cambridge, Estados Unidos para que os apóiem na montagem de 

uma instituição sem fins lucrativos para atuar no desenvolvimento 

microempresarial no país. Uma conclusão final do estudo aponta que a falta de 

acesso dos microempresários a crédito, através do sistema financeiro formal, é 

o principal fator limitante do crescimento dos microempresários.  Em 17 de 

novembro de 1986, doadores internacionais e bolivianos inauguram a 

Fundação para a Promoção do Desenvolvimento da Microempresa – 

PRODEM. 

A PRODEM inicia sua trajetória, como a maioria das ONGs dedicadas a ofertar 

serviços financeiros a microempresários. A metodologia adotada no início é de 

grupos solidários, que tem como principal fomento a solidariedade entre os 

membros para prover garantias ao crédito.  Em 1993, a PRODEM, já tem 

alcançado uma carteira de 17 mil clientes, e US$4,0 milhões de dólares em 

carteira, em cinco filiais nas cidades de Lapaz, El Alto, Cochabamba e Santa 

Cruz.  Por alguns anos, a referida se situa num contexto de desenvolvimento 

positivo como ONG, sempre impulsionada por uma demanda insatisfeita por 

crédito, o que permite a instituição seguir crescendo. Com o passar dos anos, a 

ONG começa a enfrentar limitações surgidas pela estrutura legal e financeira 

da organização. A opção entendida por PRODEM de superar as limitações 

legais e de estrutura financeira que o modelo ONG lhes impunha, é a criação 

em 1992 de um banco comercial que se denomina BancoSolidário S.A. 

Passados 17 anos de operação, o BancoSol já empresta mais de US$1,860 

milhões de dólares a mais de 1,4 milhões de microempresários. Atualmente o 

BancoSol tem mais de US$320 milhões de dólares de carteira ativa e 220 mil 

clientes fazendo depósitos.  

2.6.2.2 Do modelo de Fundação Social ao Banco Cajá Social Colmena (BCSC): 

 

O Banco Caja Social é uma entidade privada pertencente à Fundação Social, 

organização que se dedica a ajudar as populações mais pobres a, 
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supostamente, superarem as causas da pobreza na Colômbia. O Banco Cajá 

Social nasce com o Cajá de Ahorrros del Circulo de Obreros de Bogotá, 

fundada em 1911 pelo padre Campoamor S.J. Em 1991, transforma-se em 

banco comercial, em janeiro de 2000, em Sociedade Anônima. No decorrer de 

seus mais de 90 anos de história, concentra seus serviços financeiros em 

atenção a empreendedores informais, grupos produtivos e pequenas 

empresas. Atualmente conta com 4,1 milhões de clientes, 260 agências e 470 

caixas automáticos, em 61 cidades do país.  

2.6.2.3 Do modelo de Programa Gerador de Renda ao B anco Múltiplo 
COMPARTAMOS. 

  

Assim como em toda a América Latina, no México no final dos anos 80, 

microfinanças se destacaram como uma ferramenta de promover o 

desenvolvimento como forma de responder a desestruturação do trabalho 

formal. O crescimento acelerado da população e o crescente desemprego 

estrutural levam milhares de microempresários do México a buscar alternativas 

de geração de renda através de atividades produtivas para incremento da 

renda familiar.  

Em 1990, nasce o programa gerador de renda, semente de COMPARTAMOS 

Banco, uma ONG que em seus primeiros anos, atende áreas rurais das 

províncias de Chiapas e Oaxaca, por meio da metodologia de village bank. O 

programa oferta crédito como forma de promover o desenvolvimento dos 

microempresários e contribuir com o desenvolvimento do México. Ao longo da 

história, ele obtém resultados com tendência clara de sustentabilidade e 

rentabilidade. Nos anos 2000, a COMPARTAMOS inicia seu processo de 

regulação, convertendo-se numa “Sociedad Financiera de Objeto Limitado” 

(SFOL). Em 2006, COMPARTAMOS transforma-se num banco múltiplo, o que 

lhe favorece fortemente o crescimento dos anos seguintes. O Banco mexicano 

de microfinanciamentos COMPARTAMOS, seu crescimento de 2006 para 2007 

o número de microempresários atendidos em 36%, ou seja, alcança o número 

de 838.754 clientes ativos, e uma carteira ativa de créditos em US 388 milhões 

de dólares.  
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2.6.2.4 Do modelo de ONG Acción Comunitária del Per u – ACP ao MiBanco  

 

A experiência de destaque no cenário latino americano é o MiBanco - Banco de 

la Microempresa S.A, que iniciou suas operações em 1998, a partir de uma 

ação da Acción Comunitária del Peru (ACP), uma associação civil sem fins 

lucrativo, que durante 34 anos atua apoiando a microempresa. MiBanco nasce 

em 1998, é a primeira experiência de banco de microfinanças, regulado no 

Peru, que se origina por meio da aquisição das operações financeiras da ACP. 

A Acción Comunitária del Perú, ProFund Internacional, Acción International, 

Banco de Crédito, Banco Wiese Sudameris e a Andean Development 

Corporation são os parceiros fundadores do MiBanco. Em dados de junho 

200951, registra-se que a instituição tem 518,063 clientes ativos e ativos totais 

na ordem de US$1,103 milhões. 

Estes quatro exemplos são emblemáticos, pois trazem em suas singularidades 

as características universais da evolução de modelos sem fins de lucro (ONGs) 

a modelos regulados, uma clara vinculação com a financeirização do capital. 

Tais exemplos nos servem de uma aproximação, que aponta para a 

universalidade das microempresas e das microfinanças. Vale ressaltar que a 

ACP e MiBanco parecem manter um vínculo mais dirigido às classes mais 

empobrecidas, por entender a necessidade de agregar à cessão de crédito, 

outros serviços capazes de possibilitar o desenvolvimento dos 

microempresários. 

2.7 Experiências de microcrédito no Brasil 

A primeira experiência mundial de microcrédito52, reconhecidamente, ocorre no 

Brasil, datada de 1973 e, segundo Dantas53 (2005), surgida da intervenção da 

                                                 
51 Fonte: http://www.MiBanco.com.pe 
52 No contexto do Brasil, utilizaremos o termo microcrédito a maioria das vezes. A indústria 
brasileira possui mais operadores de microcrédito (crédito e assessoria), do que o termo 
microfinanças (serviços adicionais, seguros, conta-corrente etc). 

53 Valdir de Araújo Dantas, autor do livro “A tecnologia do Microcrédito Produtivo Orientado” 
Brasília. 2005, e um dos especialistas envolvidos na estruturação e operação do projeto UNO, 
reconhecida experiência pioneira de microcrédito no Brasil. 
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União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações - Programa UNO54, 

fomentada com a assistência técnica da AITEC (atualmente denominada de 

Acción International).  

Este é um capítulo da história do microcrédito mundial, de aguçada relevância 

e, ao mesmo tempo, pouco divulgada pela falta de sistematização e divulgação 

do experimento pioneiro no Brasil. Tal experiência é vivenciada nos estados de 

Pernambuco e Bahia, fruto da doação de recursos do PACT55 com o apoio de 

empresas privadas, através da Associação Comercial e Federação da 

Indústria56, que formavam os conselhos gestores. A UNO é criada com objetivo 

de desenvolver um programa de crédito e capacitação para empreendedores 

de microempresas populares, particularmente no setor informal. De acordo com 

Silveira (2009), ao longo de quase uma década, a UNO desenvolve uma 

metodologia de análise de crédito, apropriada ao perfil do microempreendedor 

de baixa renda, contribui para formar técnicos com capacidade de atender a 

esta demanda e, desembolso crédito para diversos municípios do Estado de 

Pernambuco e da Bahia. Pioneiramente introduz uma metodologia de 

microcrédito orientado e focado em um público sem garantias reais e sem 

acesso a crédito bancário e outros serviços, como o componente de 

capacitação e assistência técnica. Segundo Tomelin (2003) no começo da 

década de 80, o programa amplia suas operações para as cidades do interior 

de Pernambuco, principalmente Caruaru, no Agreste Setentrional do Estado. 

Depois de 18 anos de operação, apesar de todo o êxito técnico, metodológico e 

de impacto social o Programa Uno é encerrado em 1991. O autor concluiu que 

entre as razões, destaca-se, a sua incapacidade de gerar sustentabilidade 

financeira em longo prazo, por meio de medidas que capitalizassem o 

Programa, questão comentada anteriormente.  

                                                 
54 UNO foi uma associação civil, sem fins lucrativos, que nasceu especializada em crédito e  
capacitação. Seu foco era crédito individual com a garantia de um “aval moral”. 
55 PACT é uma associação de ONGs estadoudinense. 
56 Vinculada ao sistema conhecido com “S” ou seja, SESI, SESC, SEBRAE, etc.  
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Cabe ressaltar que o pioneirismo do Projeto Uno, foi uma experiência que 

inspirou e se posicionou como referência histórica para a expansão das 

microfinanças na América Latina, e possivelmente no mundo57.  

As décadas de 80 e 90 são muito promissoras para o microcrédito no Brasil, 

visto que surgem importantes instituições motivadas a enfrentar a pobreza e 

promover o desenvolvimento dos empreendedores pobres. Outras iniciativas 

vão surgindo e, a partir daí, vale destacar algumas reconhecidas experiências: 

o Banco da Mulher em 1982, o Centro de Apoio aos Pequenos 

Empreendimentos Ana Terra (1987), o Banco da Mulher Bahia (1989), a REDE 

CEAPE (1990), o programa da Visão Mundial (ONG) denominado PROMICRO 

(1995) precursor da ANDE-, Agência Nacional de Desenvolvimento 

Microempresarial (2005), Portosol, Instituição Comunitária de Crédito (1995), o 

CrediAmigo (1998), dentre outras iniciativas no Brasil. A seguir, serão tratadas 

algumas dessas iniciativas sucintamente e de forma cronológica, como forma 

de situar historicamente a questão ora estudada.  

2.7.1 Rede CEAPE (1990) 

 

A Rede CEAPE é reconhecidamente a primeira a tratar microcrédito no Brasil. 

Nascida da experiência do Centro Ana Terra, Porto Alegre, RS, em 1986, uma 

experiência piloto promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – 

UNICEF, em parceria com a ACCIÓN international, projeto de “Apoio a 

Atividades Econômicas Informais com Mulheres e Famílias de Baixa Renda”. 

Com os resultados dessa experiência, em 1987, numa parceria firmada com 

Instituições locais, o Centro Ana Terra, transformou-se em entidade civil sem 

fins lucrativos. Conforme Silveira (2009), a consolidação do CEAPE/RS 

fortalece a parceria entre o UNICEF e a ACCIÓN rumo a disseminar a 

experiência para outros estados da federação brasileira, particularmente no 

Nordeste. A sensibilização é dirigida a líderes ligados aos setores empresariais, 

o que leva à criação de novas unidades especializadas com característica 

semelhante ao CEAPE/RS, quanto à estrutura, metodologia e foco de atuação. 

                                                 
57 Aqui, destaca-se que a experiência no Nordeste antecedeu a de Bangladesh. Têm-se 
informações que Yunus, referido anteriormente, esteve na Uno, visitando a experiência do 
Nordeste brasileiro e só criando sua ação pioneira de microfinanças em 1976. 
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Silveira ainda aponta que, após a experiência de Porto Alegre, nascem outras 

unidades de CEAPEs no Maranhão e no Rio Grande do Norte, em 1989. A 

partir do início dos anos 90, a expansão torna-se mais intensa sendo em 1992 

com os CEAPEs de Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal; em 1994, Paraíba 

e Goiás; Pará e Bahia em 1995; Piauí e Espírito Santo em 1997 e São Paulo, 

recriado em 1999. Com exceção da Paraíba, Goiás e Bahia, onde os CEAPEs 

têm seus escritórios-sede, nos municípios de Campina Grande, Anápolis e 

Feira de Santana, respectivamente, a implantação dos CEAPEs ocorre a partir 

das capitais dos estados, expandindo-se posteriormente para outros municípios 

do interior.  

Segundo Silveira, a rede CEAPE nasce com a missão de: “Contribuir para o 

crescimento dos micro e pequenos negócios e melhoria da qualidade de vida 

dos empreendedores, através das microfinanças produtivas orientadas como 

estratégia de desenvolvimento econômico e social” (2009, p.08). 

Os CEAPEs RS, MA e RN lideram a criação da FENAPE - Federação Nacional 

de Apoio aos Pequenos Empreendimentos, estrategicamente estruturada para 

assumir um papel catalisador da rede para fazer a articulação e coordenação. 

Participam da rede CEAPE cerca de 120 entidades, através de seus conselhos. 

Atualmente possui mais de 39 mil clientes ativos e uma carteira de microcrédito 

de mais de 37 milhões de reais58. 

2.7.2 Do Programa PROMICRO da ONG Visão Mundial a A NDE – Agência 

Nacional de Desenvolvimento Microempresarial (OSCIP ) – 1995  

 

O PROMICRO, projeto da VM, é precursor da Agência Nacional de 

Desenvolvimento Microempresarial – ANDE (1995 a 2005). Em 1995 a Visão 

Mundial no Brasil inicia sua operação de microcrédito. Focada em estimular o 

desenvolvimento de comunidades de baixo IDH, especialmente no Nordeste do 

Brasil. Este programa surge em resposta às necessidades de se apoiar 

pequenas atividades econômicas nas comunidades, atendidas pelos projetos 

financiados pela Visão Mundial, com demanda de crédito dos empreendedores, 

mas sem possuir um programa estruturado para a operação.   

                                                 
58 Dados estatísticos relativos a abril 2007.  
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O PROMICRO, durante o período de 1995 a 2004, atende mais de 46 mil 

empreendedores e finaliza suas operações com uma carteira ativa de crédito 

com R$ 4.4 milhões e 6.136 clientes ativos59. O PROMICRO obtém êxito 

operacional, e este crescimento demanda a criação de uma organização 

especializada em microfinanças. A separação tem reflexo relevante na 

continuidade do desenvolvimento e crescimento dos serviços financeiros 

promovidos pela Visão Mundial. Conforme informado anteriormente, em 2004 a 

Visão Mundial cria a Agência Nacional de Desenvolvimento Microempresarial – 

ANDE, uma ONG qualificada como OSCIP, com objetivo de seguir 

desenvolvendo o programa de microcrédito. A ANDE cresce, amplia a base 

operativa para 07 estados do Nordeste. Em junho de 2009, a organização 

conta com 33 pontos de atendimento (entre filiais e postos avançados), 

presente em161 municípios na Região Nordeste e Norte de Minas. Dados do 

desempenho operativo da ANDE, comprovam uma carteira ativa de R$ 9,5 

milhões e 21.529 clientes ativos, com uma média de crédito de R$ 441,27. 

2.7.3 ICC BLUSOL - Instituição de Crédito Comunitár io de Blumenau 

Solidariedade (1997) 

 

Em agosto de 1997, a Associação Blumenauense de Artesão (ABART), a 

Associação das Pequenas e Microempresas de Blumenau, a Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Blumenau (CDL), a Prefeitura Municipal de Blumenau 

(PMB) e a União de Microempreendimentos de Blumenau (UNIMPE) decidem 

criar um programa de microcrédito, com um aporte total de R$1 milhão de 

reais, para criação da Blusol, mais conhecida, como Banco do Povo. A ICC 

Blusol é uma organização não governamental com a finalidade fomentar o 

desenvolvimento de microempresários. Em seu conselho de administração, 

além dos sócios, há representantes da Associação Comercial e Industrial de 

Blumenau (ACIB), Banco do Estado de Santa Catarina (BADESC), Câmara 

Municipal de Blumenau e Universidade Regional de Blumenau (FURB). 

O perfil econômico do município vem sofrendo mudanças drásticas nos últimos 

anos. O setor têxtil deixou de dar suporte à demanda de emprego e aqueles 

                                                 
59 Informações retiradas de relatório gerencial fornecido pela organização denominado 
“relatório de desempenho nacional 2003 e 2004” 
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que dependem desse setor, acabam por ter que encontrar outros rumos para 

ocupação profissional. Começam a surgir os microempreendimentos, formando 

uma economia diversificada, abrangente e demandante de suporte para o 

desenvolvimento de negócios, tais como: crédito, capacitação, espaço para 

comercialização etc. Em outubro de 2009, a Blusol apresenta uma carteira 

ativa de 4.157 clientes ativos no programa e uma carteira ativa de créditos no 

montante de R$ 10,8 milhões, conforme dados coletados do relatório 

organizacional do período. 

2.7.4 CREDIAMIGO (1998) 

 

Segundo Néri (2008, p. 192), “o Banco do Nordeste do Brasil S.A. em 1998 

lança no Brasil uma opção de crédito rápido e desburocratizada de 

microcrédito, operada por um banco e com marca própria”. O Programa de 

Microcrédito Produtivo Orientado CrediAmigo alcança o reconhecimento 

público de maior programa de microcrédito do Brasil e o segundo da América 

Latina, possibilitando assim, aos clientes, em sua grande maioria 

microempresários, oportunidades e facilidades de acesso ao crédito de forma 

diferenciada do sistema financeiro tradicional. O crediAmigo é um programa 

dirigido e orientado aos microempresários do setor informal. Com 109 unidades 

de negócios em funcionamento, localizadas na área de atuação do Banco do 

Nordeste, o CrediAmigo em setembro 200960, apresenta 491,493 mil clientes 

ativos com uma carteira ativa de R$ 417,5 milhões com uma média de R$ 

849,45. 

Conforme Néri (2008, p. 41), o programa permite o acesso de pequenos 

empresários pobres ao crédito, graças à metodologia do aval solidário, em que 

3 a 10 microempresários formam um grupo, o que fortalece os laços de 

solidariedade e melhora as chances de recuperação do crédito pelo programa. 

Esta construção e fortalecimento dos laços de relacionamento e apoio mútuo 

tornam-se fatores de maior contribuição para o acesso ao microcrédito.  

                                                 
60 Fonte: Disponível em www.bnb.gov.br, acessado em 07 de nov de 2009. 
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2.8 A trajetória do governo brasileiro na construçã o do 

Programa de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMP O: 

A experiência brasileira conta com experimentos anteriores ao Grameen Bank, 

de Bangladesh, ou seja, os anos 70, experimentos se destacam neste cenário 

no Brasil. Mesmo contando com tentativas num espaço de mais de 30 anos, 

estas experiências se dão num ambiente predominantemente de ONGs e numa 

escala que não permite um efeito de demonstração. O marco regulatório é 

muito recente, e o microcrédito só toma parte da agenda governamental depois 

da ação profícua de ONGs e iniciativas internacionais. 

Segundo (BARONE; ZOUAIN, s.d. p. 20), reconhecidamente um dos fatores 

que impedem o microcrédito avançar no Brasil é o quadro inflacionário anterior 

aos anos 90. Em 1994, o governo Itamar Franco consegue controlar a inflação, 

criando ambiente favorável para que o microcrédito ganhe força. No período de 

1995-2002, durante o governo do presidente Fernando Henrique, o Estado 

então passa a assumir o fomento e indução de uma série de políticas sociais 

de combate à pobreza. A partir de 2003 e 2004, o Estado deflagra intensa 

articulação com os interlocutores do segmento do microcrédito, com objetivo de 

estruturar uma política nacional de microcrédito que fomente produtos e 

serviços financeiros para os mais pobres.  

O movimento do Estado intenciona organizar o setor na busca de facilitar e 

ampliar o acesso ao crédito para os microempresários formais e informais, 

além de uma série de benefícios que se crê propiciar a partir dessa ação 

estruturante: i) geração de renda e trabalho ii) redução das taxas de juros nos 

financiamentos, iii) fortalecimento das organizações operadoras, iv) 

transparência do setor e a regulação. 

 No período de 2003-2006 do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

a política muda o foco, que deixa de ser nas ONGs, fortalecidas pelo governo 

anterior, reforçando assim a lógica da bancarização. O Estado passa a 

fomentar o acesso ao crédito via bancarização das camadas da base da 

pirâmide. Segundo (BARONE; ZOUAIN, s.d. p, 21) os pilares da política do 

governo Lula, que visava ampliar o acesso das populações de baixa renda, 

foram assim definidos: “criação de contas simplificadas (bancarização), o 
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estímulo à oferta de crédito através da destinação de parte dos recursos do 

recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista e a formação de 

cooperativas de crédito de livre associação”. Do esforço dos governos desse 

período de (1995-2007) cabe destacar as principais ações: 

a) criação do Grupo de Trabalho Interministerial de Microcrédito e 

Microfinanças, com a participação dos Ministérios da Fazenda, do 

Planejamento, do Trabalho, do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento, 

da Agricultura, Casa Civil, BNDES e Banco Central; 

b) realização de reuniões com os agentes operadores de microcrédito e 

microfinanças (cooperativas, Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCM) e 

bancos) para apresentação e discussão de propostas e definições de 

prioridades; 

c) em 1996 criação do Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP) e o 

Programa de Desenvolvimento Institucional - PDI, gerido pelo BNDES com 

objetivo de apoiar e criar bases sólidas (rating, sistemas de informação, 

programas de auditorias, material de formação de profissionais para o setor, 

produção e publicação de conhecimento sobre o microcrédito) para a expansão 

da indústria; 

d) medida provisória de 29/11/2004, e depois lei 11.110, de 25 de abril de 

2005, que institui o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – 

PNMPO61, reconhecendo as cooperativas singulares de crédito, agências de 

fomento, SCM62 e OSCIP63 como instituições de microcrédito produtivo 

orientado, com os seguintes objetivos gerais: 

                                                 

61 No âmbito do PNMPO, são considerados micro-empreendedores populares as pessoas 
físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda 
bruta anual de até R$ 120 mil (Alterado pelo Decreto 6.607 de 21/10/2008). Para subsidiar a 
coordenação e a implantação do Programa, foi criado o Comitê Interministerial do PNMPO, que 
foi composto por representantes dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Fazenda e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

62 No âmbito do PNMPO, são considerados micro-empreendedores populares as pessoas 
físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda 
bruta anual de até R$ 120 mil (Alterado pelo Decreto 6.607 de 21/10/2008). Para subsidiar a 
coordenação e a implantação do Programa, é criado o Comitê Interministerial do PNMPO, 
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• Incentivar a geração de trabalho e renda entre os microempresários 

populares; 

• disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado; 

• oferecer apoio técnico às instituições de microcrédito produtivo 

orientado, com vistas ao fortalecimento institucional destas para a prestação de 

serviços aos empreendedores populares; 

e) criação do Depósito Especial para o Microcrédito, direcionando 2% dos 

depósitos à vista para operações de crédito popular e microcrédito produtivo; 

f) permissão para constituição de Cooperativas de Livre Adesão; 

g) Ampliação e aprovação de linhas de financiamento para operação 

(essencialmente recursos para “funding”) das organizações autorizadas pelo 

Ministério do Trabalho a operar Microcrédito através do fundo do PNMPO 

gerido pelo BNDES.  

2.9 O desenvolvimento do PNMPO – Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado no combate a pobre za 

O microcrédito ganha espaço no Brasil e modelos alternativos para sua 

operação. A Lei 9.790/99 cria uma categoria de ONG qualificada como OSCIP 

dando maior capacidade operativa, especialmente no que diz respeito a 

liberdade de taxas de juros para o tomar final -  assunto que para as ONGs não 

qualificadas havia restrições fortes - e a cobertura para acesso a recursos 

públicos através do estabelecimento do Termo de Parceria.  

As medidas provisórias 1914 (atual MP2. 172-32 de 23.08.2001) e a MP1894, 

(transformada em Lei 10.194 de 14/02/2001), a qual criou as SCMs64, 

estabelecendo as linhas gerais da operação da atividade no Brasil.  

Em 2004, nasce o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – 

PNMPO. Com isso, ocorre a determinação do público alvo da política pública, a 

                                                                                                                                               
composto por representantes dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Fazenda e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
63 OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 
64 SCMs – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Criadas pela MP1894-24 de 
23/11/99. Transformada em Lei 10.194, em 14/02/2001.  
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metodologia do microcrédito produtivo orientado e a finalidade específica do 

programa em disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado. 

Por ser a instância governamental dedicada ao tema, o PNMPO aceita o 

desafio de assumir o papel de articulador entre os diversos atores do setor 

público e privado, com o objetivo de promover um fluxo permanente de 

recursos através de operações de repasse e mandatos para estruturação do 

setor do microcrédito no Brasil. Segundo Pereira (2007, p.10), em 2006, o 

número de operações chega a 828,8 mil que somaram R$ 831,8 milhões de 

reais. 75% das operações realizadas são na região Nordeste, pelo Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB), deste total 62% foram destinam-se a mulheres 

empreendedoras. 

Afirma ainda Pereira65 (2007, p.10) que a carteira de microcrédito no Brasil, em 

2007, é estimada em 320 mil clientes ativos. São números ainda bastante 

modestos, em face da demanda retraída no País, que de acordo com 

(SOARES; SOBRINHO, 2007, p. 21) é de 35 milhões de pessoas. A distancia 

entre indicadores ativos do PNMPO e a demanda de microcrédito no Brasil 

sinaliza para desafios e a necessidade de encontrar soluções de 

desenvolvimento deste setor. 

Segundo documentos do PNMPO, no relatório do primeiro trimestre de 2009, a 

carteira ativa total é de R$ 663.993 milhões reais, com 683.530 contratos 

vigentes e 671.685 clientes. O setor microfinanceiro brasileiro é diversificado 

em relação à tipologia de organizações existentes. São autorizados a operar 

microcrédito os modelos: ONGs (com restrição taxas), ONGs qualificadas como 

OSCIPS, SCMs, cooperativas de crédito e instituições financeiras bancárias. 

Do universo de instituições cadastradas no PNMPO – Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado do Ministério do Trabalho apresenta o 

seguinte quadro em mar/09, evidenciando um celebrado crescimento do setor 

no Brasil, mas ainda muito tímido frente à demanda existente e que necessita 

acessar serviços microfinanceiros como ferramenta de enfrentamento da 

                                                 
65 Almir da Costa Pereira, coordenador do PNMPO em seu artigo apresentado no VI Seminário 
Banco Central sobre Microfinanças: “O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 
- Descrição, Resultados e Perspectivas”. Porto Alegre, RS – Junho, 2007. 
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pobreza. O quadro 2 demonstra a distribuição das IMFs brasileiras por 

tipologia: 

 
Quadro 2 – Distribuição de IMFs no Brasil, por tipo logia e região 

Modalidade  Instituições 2005 2006 2007 2008 2009(*)

OSCIPs 40 90 103 124 126

Cooperativas 0 100 120 125 126

SCMs 10 16 16 16 17

Inst.Financeira Operadoras 0 3 3 3 4

Agencia de Fomento 2 4 4 5 5

Cooperativas Centrais 0 2 2 4 4

Banco Cooperativo 0 1 1 1 1

Total 52 216 216 278 283  

Fonte e Siglas66: Ministério do Trabalho, Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 
Orientado – PNMPO. (*) Posição Março 2009. 

 

2.10 Estrutura do marco legal das microfinanças no Brasil 

A apresentação do marco regulatório brasileiro feita nesta seção tem como 

objetivo identificar os tipos societários de forma recopilada, vigentes e 

adequadas à operação microfinanceira. 

Segundo Martins (2002), de um lado estão os tipos societários definidos pelo 

Código Civil e eventualmente disciplinados por outras leis. De outro, existem os 

tipos de instituições financeiras reguladas pelo Sistema Financeiro Nacional - 

SFN. Conforme o autor, os tipos societários definidos pelo código civil estão 

classificados em duas categorias: 

1) As pessoas jurídicas sem fins de lucro: tomando por princípio que o mais 

relevante e tradicional produto das microfinanças, no contexto de Brasil, é o 

microcrédito ao microempreendedor. No âmbito das pessoas jurídicas, que não 

possuem finalidade lucrativa encontram-se ONGs, as OSCIPs que são as 

ONGs qualificadas. Para o autor, a grande limitação existente para pessoas 

físicas e ONGs que não se enquadram na lei das OSCIP é a limitação das 
                                                 
66 OSCIP: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, SCM: Sociedade de Crédito 
ao Microempreendedor, IFO: Instituição Financeira Operadora, Cooperativa Crédito: 
Cooperativas de Crédito, AF: Agências de Fomento, Cooperativa Central: Cooperativa Central, 
Banco Cooperativo: Banco Cooperativo. 
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taxas de juros. Dentre essas categorias (pessoas físicas, ONG e OSCIP) 

somente as OSCIP no Brasil podem praticar juros acima de 1% simples ao mês 

sem incorrer no crime de usura, o que representa uma limitação expressiva 

rumo ao alcance de sustentabilidade para a microfinanceira, colocando-a numa 

situação de dependência de subsídios de seus custos operativos. Segundo 

Martins (2009, p. 3), nenhuma dessas pessoas, por ausência de finalidade 

lucrativa, poderia se enquadrar no escopo do sistema financeiro nacional, não 

são reguladas pelos órgãos de controle dentre os quais se destaca o Banco 

Central do Brasil. 

2) Pessoas jurídicas com fins de lucro: O autor citado refere-se ainda que as 

pessoas jurídicas com fins de lucro e que concedem crédito de forma regular 

precisam encontrar-se dentro dos parâmetros do SFN e devem ser reguladas 

pelas autoridades financeiras, (MARTINS, 2002: p. 02) afirma que: 

Dentre as instituições do SFN existe uma especialmente criada para 
a prática do Microcrédito, a SCM, e outras duas que tradicionalmente 
praticam ou podem praticar os produtos e atividades atinentes às 
microfinanças (bancos e financeiras). As instituições que se 
enquadram no SFN dividem-se, grosso modo, em dois tipos, as que 
podem, e as que não podem captar depósitos a vista. As que podem 
captar depósitos a vista são: a. bancos comerciais; b. caixas 
econômicas; c. bancos múltiplos com carteira comercial; d. bancos 
cooperativos;  e. cooperativas de crédito.  

 

No modelo regulado, faremos alusão às três principais instituições reguladas 

pelo SFN brasileiro, que tradicionalmente têm operado as microcrédito no 

Brasil, ou seja, os bancos, as financeiras e as SCMs. 

Martins (2002, p. 02) faz um resumo abreviado e consistente da descrição das 

características gerais de cada categoria de instituição regulada como a seguir: 

(i) Bancos Comerciais. Esses são provavelmente as instituições financeiras 

mais conhecidas do público. Além dos depósitos à vista, arrecadam recursos 

pela emissão de certificados de depósito bancário (CDB), de recibos de 

depósito bancário (RDB) e pela prestação de inúmeros serviços. Alguns 

bancos num movimento de downscale da operação financeira aderiram ao 

microcrédito como uma nova linha de negócios, mas não representativo das 

operações do banco. 
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(ii) Financeiras. As sociedades de crédito, financiamento e investimento 

(SCFI) – popularmente chamado de financeiras – podem desenvolver várias 

atividades, tais como: (i) a representação de bancos comerciais (ou múltiplos 

com carteira comercial) e da Caixa Econômica Federal para a recepção e o 

encaminhamento de pedidos de empréstimo; (ii) a administração de fundos de 

investimento financeiro ou intermediação de aplicações; (iii) a prestação de 

garantias; e (iv) a concessão de crédito rural. Seu objetivo básico, porém, é a 

realização de financiamento para aquisição de bens e serviços e para capital 

de giro. As SCFI são mais conhecidas, contudo, por seus financiamentos à 

aquisição de bens de consumo duráveis via crédito direto ao consumidor. 

(iii) Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCM). As SCMs 

destinam-se ao financiamento dos microempreendedores que não possuem 

acesso ao sistema bancário tradicional. As SCMs foram criadas pela Lei nº 

10.194, de 14.02.2001 e reguladas pela Res. CMN nº 2.874, de 26.07.01, pelas 

Circulares BACEN nº 2.964, de 03.02.2000 e nº 3.076, de 07.01.2002 e pela 

Carta-Circular BACEN nº 2.898, de 29.02.2000. A Res. CMN 2.874/01 foi 

recentemente revogada pela Res. CMN 3.567/08 que ampliou a atuação das 

SCM, especialmente no que diz respeito ao limite de crédito que podem 

conceder. Somente podem ser constituídas no formato de sociedades limitadas 

ou de sociedades anônimas fechadas. Assim, pelos modelos societários a que 

estão adstritas, possibilitam, mas não são muito apropriadas para a obtenção 

de participação de investidores em cotas ou ações (patrimônio/equity). Conta a 

seu favor a característica de instituições fáceis de serem constituídas e geridas 

junto às autoridades financeiras. As obrigações contábeis e de prestação de 

contas são facilitadas. É um bom método de se ganhar experiência junto ao 

mercado financeiro formal e às autoridades financeiras. São-lhes 

expressamente vetadas: a realização de operações ativas ou passivas não 

previstas na Res. CMN 3.567/08; a captação, sob qualquer forma, de recursos 

junto ao público, bem como a emissão de títulos e valores mobiliários 

destinados à colocação e oferta públicas; a concessão de empréstimos para 

fins de consumo; a participação societária em instituições financeiras e em 

outras instituições e são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
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Embora o marco legal brasileiro ofereça distintas categorias de instituições, o 

crescimento das microfinanças focado nas pessoas mais pobres ainda 

encontra sérias dificuldades para seu avanço. O modelo não regulado, 

especialmente o espaço das ONGs, demonstra suas claras limitações de 

crescimento e sustentabilidade, especialmente relacionado à limitação de 

cobrança de taxas de juros, diversificação de produtos, acesso a funding 

apropriado, fatores que certamente influenciam diretamente na sustentabilidade 

dos programas. As OSCIPs que também estão dentro do modelo não regulado, 

possuem um “limite institucional” muito frágil, quando se fala em crescimento e 

diversificação de produtos, acesso a funding apropriado e governança, 

especialmente quando a OSCIP cresce muito seu volume de carteira. O 

modelo regulado brasileiro ainda não é exatamente o que poderíamos 

denominar de apropriado para as organizações que necessitam migrar do 

ambiente não regulado para a regulação. O marco legal vigente do Brasil não 

possui ainda um desenho que permita uma conversão desejável por parte das 

IMFs não reguladas ou que pelo menos, possibilite uma regulação com ganhos 

reais e atrativos, possibilitando-lhes uma ampliação de produtos, serviços e 

sustentabilidade. O que ocorre hoje, é que, saindo do modelo não regulado de 

OSCIP, as ONGs não encontram no modelo regulatório atual vantagens 

adicionais. Essas são poucas, para não dizer escassas e que estimulam a 

diversificação da base de produtos para clientes de baixa renda, melhoria da 

sustentabilidade, e ao mesmo tempo, regulando-se, elas assumem todas as 

implicações impostas pelo status regulado, hoje, desproporcional às vantagens. 

Há de se mencionar as poucas vantagens substanciais do modelo, que são: a 

ampliação da estrutura de capital do modelo SCM em relação à OSCIP e o 

fortalecimento da governança. Portanto um desafio presente para a indústria 

microfinanceira do Brasil, é o re desenho do marco legal, em especial 

ampliando a base de produtos que as tipologias de IMFs poderiam ofertar, já 

que o movimento de regulação no Brasil é gradualmente recomendado, como 

processo de aprendizagem e aquisição de experiência por parte das 

organizações operadoras e ao mesmo tempo não gerar riscos para o mercado. 

Como se pode observar, esse capítulo apresenta de forma sucinta as 

experiências de microfinanças no mundo, América Latina, Caribe e Brasil. O 
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capítulo traz elementos de identidade entre elas, sem, no entanto, eliminar as 

particularidades de cada uma em seus diferentes contextos, (questão, que para 

este estudo, não é objeto de aprofundamento), dando significado à relação 

particular e universal que dirige metodologicamente este trabalho. Portanto, 

essas experiências vão se constituir elementos empíricos na discussão e 

análise do tema de microfinanças no Brasil, particularmente da Visão Mundial e 

ANDE. Certamente elas, em si, já apontam para uma direção à resposta da 

questão fundamental que dirigiu este estudo: quais os efeitos do programa 

de microcrédito, executado no Nordeste na singulari dade da Visão 

Mundial e ANDE, e quais as suas contradições para a  população usuária . 

Nos dados empíricos da pesquisa, o eixo desta questão estará presente na 

tentativa de identificar as contradições e efeitos do programa para a população 

assistida. 

Ao mesmo tempo em que o trabalho busca identificar os efeitos e contradições 

das microfinanças, será situada a questão social no interior das relações 

sociais capitalistas e fundamentalmente nas relações Estado e sociedade civil, 

que vão determinar os modelos de intervenção para as políticas públicas de 

modo geral e políticas sociais particularmente. A análise de políticas sociais, 

sem a devida fundamentação da compreensão da sociedade civil, corre o risco 

de se comentar sérios equívocos, que por certo, se distorcerão. 
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3 ESTADO E SOCIEDADE CIVIL NA RELAÇÃO COM A 
QUESTÃO SOCIAL 

É muito presente na trajetória histórica do Estado, desde o conhecido período 

Absolutista, passando pelo Moderno até os dias atuais, a intervenção para o 

atendimento aos sujeitos citadinos ou para assegurar direitos aos cidadãos. Ao 

longo dos anos, ganhos sociais foram sendo agregados e materializados em 

documentos que incluíam direitos sociais, a exemplo dos documentos de 1789: 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão67 e 1848: Constituição 

Francesa68.  

Ao tempo em que cresce expressivamente a classe proletária, emerge o 

entendimento no senso comum, de que “não é livre quem não detém auto-

suficiência material”. Esse entendimento não surge da compreensão da relação 

entre propriedade, produção e distribuição da riqueza. Embora sem a devida 

clareza do processo de subordinação da força de trabalho ao capital, as 

condições objetivas da classe imprimem processos de contestação e 

insatisfação que acabam por expor as suas necessidade para as classes 

dirigentes, derivando daí, articulações de forças no interior do Estado e 

sociedade civil.  

O Estado Moderno se constituiu, prioritariamente, para garantir a expansão do 

capital, razão pela qual em O Manifesto Comunista Marx (2003) afirma que o 

Estado é o comitê das classes dominantes. A relação entre o Estado e as 

classes tem um caráter de inseparabilidade e de incorporação dos interesses 

dessas classes. A corpulência da classe trabalhadora e as suas condições 
                                                 
67 Inspirada nas idéias filosóficas do Iluminismo, a Assembléia Nacional Constituinte da França 
revolucionária aprova, em 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, expressa 
em seu conteúdo os ideais libertários e liberais da primeira fase da Revolução Francesa. 
Período em que, são proclamadas as liberdades e os direitos fundamentais do Homem, 
visando abarcar toda a humanidade. Ela foi reformulada no contexto do processo 
revolucionário numa segunda versão, de 1793 e serviu de inspiração para as constituições 
francesas de 1848 (Segunda República Francesa) e para a atual. Também foi a base da 
“Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada pela ONU”. (Cf: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_do_Homem_e_do_Cidad
%C3%A3o – acesso em: 09 out  2009). 
68 A Constituição Francesa foi promulgada em 12 de Novembro de 1848. Depois de uma série 
de revoluções européias, nomeadas de Revoluções de 1848, motivadas por regimes 
governamentais autocráticos, crises econômicas, falta de representação política das classes 
médias e do nacionalismo despertado nas minorias da Europa central e oriental, que 
enfraqueceram as monarquias européias, onde já havia fracassado as tentativas de reformas 
políticas e econômicas. http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%B5es_de_1848 – 
acesso em: 09 out 2009). 
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objetivas de reprodução causam ameaça à ordem burguesa, levando a um 

direcionamento do Estado a criar mecanismos de atendimento às demandas 

dos cidadãos das classes subalternas. Tais mecanismos, além de atender as 

demandas emergentes, como os direitos sociais fundamentais69, (a liberdade, a 

educação, a saúde e a moradia), propiciam a manutenção da hegemonia das 

classes dominantes. Ficam evidentes aí as bases materiais da sociedade, que 

ao se reproduzir, reproduz também a desigualdade entre classes detentoras 

dos meios de produção e as classes detentoras da força de trabalho. Estas 

últimas se subordinam e alienam a força de trabalho como forma de sua 

reprodução. Sob esse ângulo, é que se origina a questão social que é 

produzida e reproduzida ampliadamente, ameaçando a ordem burguesa e 

coesão social. A concepção de Estado permeia uma diversidade de 

entendimentos, que de acordo com os pressupostos filosóficos e a direção 

hegemônica das classes dominantes vai sendo explicitado. Nessa perspectiva 

vão se construindo também as diferentes formas de respostas à questão social, 

criam-se políticas públicas, normas e leis que dão direção à hegemonia. 

O princípio basilar da lei é a igualdade conforme ROCHA (1999, p. 1-58), pois 

os direitos individuais determinam que o Estado não atue no espaço da 

liberdade garantida constitucionalmente ao indivíduo. Os direitos sociais, por 

sua vez, estabelecem que o Estado atue naquele espaço de igualdade 

assegurada a todos os cidadãos, concepção que o coloca acima da sociedade 

civil, na concepção liberal. 

3.1 Sociedade Civil – Separação Conceitual 

As primeiras referências sobre sociedade civil que se tem conhecimento foram 

apresentadas pelos jusnaturalistas70. O termo havia sido anteriormente 

utilizado por Aristóteles, mas foi com eles que ocorreu a introdução do tema, 

sociedade civil. As suas teorias tinham como base a dicotomia: Estado de 

natureza e Estado civil. O termo sociedade civil ligava-se ao Estado Civil. Havia 

                                                 
69Não é objeto dessa tese, aprofundar a questão dos direitos sociais, na sua articulação com os 
direitos políticos e humanos.   
70 Para os jusnaturalistas, juristas que defendiam a teoria do jusnaturalismo: tratava-se de uma 
teoria que requeria existência de um direito cujo conteúdo é instituído pela própria natureza da 
realidade e, por isto com validade universal. (http://pt.wikipedia. org/wiki/Direito_natural, 
acessado em 10 de out de 2009).   
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o entendimento de um Estado politicamente organizado contrário à Sociedade 

pré-estatal. 

Quem fez uma contribuição significativa, contribuindo com o esclarecimento 

conceitual entre Estado e sociedade civil da sociedade moderna foi Hegel; a 

partir de suas idéias o Estado separa-se conceitualmente da sociedade civil.  

Em sua obra, “Lineamentos de filosofia do Direito” Hegel traz um novo 

sinônimo para a sociedade civil: sociedade pré-política. Pela primeira vez surge 

a concepção de uma sociedade pré-política. Conforme Bobbio, Matteucci e 

Pasquino (1995, p. 208), essa sociedade em Hegel tem origem no entreposto 

família e Estado. Nasce exatamente no momento em que a família, para 

enfrentar suas necessidades dissolve-se nas classes sociais. Neste momento, 

ela, naturalmente desprovida de organicidade, característica fortemente 

presente no Estado –, é nomeada por Hegel de “Estado externo” ou “Estado do 

intelecto”.  

O entendimento da sociedade civil é também considerado por Marx. Há 

profunda diferença entre o conceito em Hegel e daquele encontrado nos 

escritos de Marx. O primeiro fica no campo das idéias e o segundo na realidade 

histórica concreta. O traço distintivo está em que Marx toma a sociedade 

burguesa como uma totalidade concreta, e não como conjunto de partes 

integradas, mas como um sistema dinâmico e contraditório de relações que se 

articulam e se explicam estruturalmente. Marx, ao estudar tal aspecto, teve 

como objetivo “reproduzir idealmente o movimento constitutivo da realidade 

(social), que se expressa sob formas econômicas, políticas e culturais, mas que 

extravasam todas elas” (NETTO, 1998 p. XXIX). No processo de 

desenvolvimento da teoria sobre o Estado, Marx identifica outra tendência 

iniciada no período posterior a Hegel, a de que o Estado não é mais o racional 

em si e para si. Dessa forma, a Sociedade Civil passa a ser reconhecida como 

uma sociedade historicamente determinada.  

Com Marx, inicia-se a noção dialética da história, em que objetividade e 

subjetividade caminham juntas, e ao mesmo tempo opostas. Nele, a anatomia 

estrutural da sociedade civil passa pela economia política, manifestando-se 

“nas relações das forças produtivas existentes em todos os estágios históricos 



 99 

que se sucederam e que por sua vez as determinam” (SEMERARO, 1999, p 

32). Na teoria marxiana, a Sociedade civil é o centro da história, abarcando as 

relações materiais das forças produtivas no conjunto da vida comercial e 

industrial, transpassando assim, o Estado Nacional. 

Os indivíduos, em seu processo histórico de existência e produção social, 

unem-se por relações determinadas e necessárias, independentemente de 

seus desejos, sendo que essas relações de produção correspondem a um 

determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Tal 

conjunto de relações conforma a estrutura econômica da sociedade, sempre 

determinante em última instância, da superestrutura. Marx traz, portanto um 

aspecto fundamental para o estudo da sociedade civil: a consciência de que as 

condições materiais relacionam-se fortemente com a Sociedade civil. 

3.2 Matrizes teóricas de Sociedade Civil 

A expressão sociedade civil é carregada de diversidade de significados. Às 

vezes, tal diversidade se anuncia acompanhada de uma profunda contradição, 

que se revela nas consequências políticas das tendências. É percebível 

também que tal conceito tem uma longa trajetória histórica no campo das idéias 

políticas. Sua origem advém do início da modernidade, apresentando distintos 

significados, dependendo das matrizes teóricas, do contexto histórico e da 

forma de domínio da política no período em questão.  

Uma consequência da incerteza ou indefinição da apreensão do conceito ou da 

construção do conhecimento aqui exposto, é que a análise de políticas sociais, 

sem a devida fundamentação da compreensão da sociedade civil, possibilita o 

risco de ser equivocada. Nesse sentido, um dos grandes desafios é encontrar 

uma definição conceitual crítica para o tema em apreço, de tal maneira que 

ilumine a aproximação com a realidade, contribuindo de forma efetiva para o 

entendimento do caráter social do fenômeno estudado - a política pública de 

microfinanças.  

Vários foram os estudiosos no decorrer da história que contribuíram para o 

entendimento da categoria sociedade civil, e continuam influenciando até os 

dias de hoje. Diferentes matrizes tratam do tema, tais como: a 
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neotocquevilliana71, matriz gramsciana72, habermasiana73 e a neoliberal74 entre 

tantos outros. Para efeito desta tese tratar-se-á particularmente de duas 

matrizes: a gramsciana e a neoliberal, quando se pretende identificar as suas 

especificidades, contrapondo-as. Em relação à matriz gramsciana encontra-se 

nela aspectos que são fecundos para análise da particularidade 

contemporânea, lembrando que produz uma ruptura com a construção clássica 

de sociedade civil, formulada pelos liberais. Busca-se apoio nessa matriz, por 

se entender que ela apresenta capacidade heurística para interpretar 

sociedade civil na atualidade. A segunda, a vertente neoliberal, corresponde à 

posição hegemônica no momento histórico em que o estudo é remetido.  

 

3.2.1 Matriz Gramsciana 

O pensador italiano Antonio Gramsci (1891-1937) vivencia um contexto de 

grandes transformações de sua época em uma conjuntura mundial de altíssima 

tensão: vitória da revolução russa, do nazifascismo, ascensão do “socialismo 

real” 75, crise do liberalismo econômico e político. Gramsci em sua construção 

teórica e nos processos políticos rejeita a idéia de centralização do poder e 

propõe uma nova civilização de massas criativas organizadas na sociedade 

civil, uma contribuição revolucionária tanto nas idéias quanto na praxes social 

de sua realidade histórica. 

                                                 
71 Matriz Neotocquevilliana tem conceito de sociedade civil que aponta, por um lado, que a 
razão das pessoas buscarem participar seria a conquista seus interesses e, por outro, a 
importância do associativismo como espaço de articulação social para a transformação da 
realidade. 
72 Matriz Gramsciana: o conceito de sociedade civil dá estaque ao papel dos aparelhos 
repressivos de Estado e dos aparelhos privados de hegemonia, edificando um ambiente onde 
cabe a Sociedade se harmonizar com aquilo que está sendo ditado pela classe dominante. 
73 Matriz Harbemasiana: propõe em projeto de emancipação da sociedade civil diante das 
formas assumidas pelo Estado e pelo mercado no mundo contemporâneo, apresenta uma 
perspectiva mais dinâmica da sociedade civil no sentido de superar a concepção de que as 
pessoas atuariam apenas buscando satisfazer seus interesses pessoais. 
74 Matriz Neoliberal: adota-se um conceito que valorizar o individualismo, espera-se que a 
participação da sociedade civil esteja configurada por uma lógica contrária a coletividade, onde 
que cada sujeito estará cuidando de seus próprios interesses particulares. 
75 Expressão muito utilizada no meio acadêmico para denominar os países que expropriaram a 
propriedade privada dos meios de produção e de troca. No entanto, de acordo com os 
princípios teóricos e políticos do socialismo científico, não podemos concordar com tal 
denominação, mas sim com as de Trotsky de países operários burocratizados, uma vez que 
tais países, de 1923 em diante, passaram a ser governados por uma camada operária 
burocratizada a partir da ascensão de Stalin no governo soviético. 
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É, pois, num contexto de efervescência política, que Gramsci desenvolve a sua 

teoria aprofundando os determinantes superestruturais da Sociedade 

capitalista. Semeraro (1999, p. 65) evidencia este contexto social presente em 

seus escritos: 

Gramsci teve uma existência relativamente curta [...], mas viveu 
intensamente eventos históricos extraordinários que marcaram os 
rumos do nosso século: a Primeira Guerra Mundial, a Revolução 
Russa, os levantes operários na Europa, a formação de grandes 
partidos políticos, a consolidação de regimes totalitários, a depressão 
econômica de 1929, a afirmação dos Estados Unidos como potência 
hegemônica mundial.  

 

Segundo esse autor, Gramsci estaria atento às transformações ao seu redor, 

observador que era dos fatos e apto a discernir em uma época em que o 

consenso escaparia da classe dominante.  Como pode ser visto nos “Quaderni 

del Cárcere” cf. (GRAMSCI apud SEMERARO 1975, p. 311). “As grandes 

massas haviam se afastado da ideologia tradicional, não acreditando mais no 

que antes acreditavam. A crise consiste exatamente no fato de que o velho 

morre e o novo não consegue nascer”.  

Gramsci não só vivencia tais transformações, mas sabe entender e refletir 

sobre o contexto, para produzir uma teoria, que não se contrapusesse à teoria 

marxiana. Inovou com a dimensão da teoria política e amplia sua visão 

marxista a partir da crítica idealista presente na filosofia italiana e às 

interpretações economicistas, positivistas e mecânicas do marxismo, presentes 

no movimento socialista, no início do século XX76.  

Um outro elemento importante a considerar nesta análise de contexto histórico, 

é o que aponta Coutinho (1981, p. 88): “Gramsci vivenciou um momento em 

que o fenômeno Estatal alcançou maior complexidade, e pôde perceber com 

mais clareza que Marx”. Gramsci contemporiza a intensificação destes 

processos de participação política, com o surgimento de uma nova sociedade 

de grandes sindicatos, leis, partidos de massa etc. Estes eventos colocam 

Gramsci numa posição privilegiada de observação. Marx não teve esse tipo de 

experiência. Segundo aduz Coutinho (1981, p. 90): 

                                                 
76 Refere-se ao marxismo da Segunda Internacional Comunista, amplamente disseminado 
entre os grupos revolucionários da época. 
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Marx não poderia ter experiências superiores às de Hegel (pelo 
menos muito superiores) [...] Marx não pôde conhecer – ou não pôde 
levar na devida conta – os grandes sindicatos englobando milhares 
de pessoas [...] não pode em suma captar plenamente a dimensão 
essencial das relações de poder numa Sociedade capitalista 
desenvolvida.  

 

Dessa forma, preocupado com a unidade entre teoria e prática, Gramsci re-

visitou a ontologia social de Marx a fim de gerar um entendimento da ação 

política revolucionária no capitalismo, desenvolvido no século XX. Parte 

incondicional de sua crítica ao projeto dominante, é a perspectiva dual da 

política social que incorporava Estado e sociedade civil como pólos opostos. 

Neles, ele via formas coercitivas e consensuais de poder e aspectos culturais e 

militares de luta. Gramsci segundo Coutinho, (1981, p. 65) se via frente a uma 

interrogação: Por que, apesar da crise econômica aguda e da situação 

aparentemente revolucionária que existia em boa parte da Europa Ocidental ao 

longo de todo o primeiro pós-guerra, não foi possível repetir ali, com êxito, a 

vitoriosa experiência dos bolcheviques na Rússia?  

O jovem Gramsci teve grande entusiasmo com essa revolução bolcheviques, 

inclusive, incentivou em Turim – um dos maiores centros industriais da Itália – a 

organização dos trabalhadores em conselhos de fábricas, numa perspectiva de 

reproduzir a experiência dos sovietes. Na sua maturidade política, entende, no 

entanto, os processos na particularidade histórica. Sua resposta vem da 

análise contextual que faz da experiência bolcheviques. Chega à conclusão 

que os contextos entre dois momentos históricos eram dispares: Europa 

Ocidental e Rússia se encontravam em momentos históricos diferentes, no que 

diz respeito à acumulação de forças produtivas, propulsoras tanto da formação 

da sociedade civil, quanto da organização do Estado.  

Na Rússia, a máquina administrativa e o Estado coercitivo, presentes naquela 

realidade política, configuram a particularidade daquela conjuntura, em que a 

sociedade civil não figura ainda como tal, possibilitando aos bolcheviques 

assumir o poder sem oposição por parte da grande maioria da sociedade. 

Certamente outros determinantes figuram na vitória dos bolcheviques, 

inclusive, as estratégias políticas utilizadas por Lênin.  
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Já na Europa Ocidental, as forças produtivas apresentam-se em pleno 

desenvolvimento, delineando uma sociedade civil com forças na relação com o 

Estado no sentido restrito, segundo Gramsci.  Para ele, sociedade civil e 

sociedade política (Estado no sentido restrito) se constituem uma unidade 

dialética. Segundo Oliveira (1988, p. 140), “não é difícil identificar a origem 

prática do erro (de confundir Estado e sociedade civil). O erro subsiste na 

confusão pela qual a distinção metódica se transforma e é apresentada como 

se fosse a distinção orgânica’. Diz mais, ‘na realidade factual sociedade civil e 

Estado se identificam’”. O que vai determinar a sua compreensão de Estado ou 

de sociedade civil, não está no interior da instituição propriamente dita, mas no 

conjunto de forças da sociedade, no avanço da acumulação de forças 

produtivas que vão determinar o estágio em que ambas se encontram. 

Segundo Gramsci (1976, p. 149): "(...) Na noção geral de Estado, entram 

elementos que também são comuns à noção de Sociedade Civil, neste sentido, 

poder-se-ia dizer que Estado = sociedade política + Sociedade Civil, isto é, 

hegemonia revestida de coerção".  

Vê-se que há uma definição ampliada de Estado, dependendo do 

desenvolvimento das forças produtivas, que gera o fortalecimento da sociedade 

civil e apresenta maior ou menor inserção na relação com o poder. A realidade 

europeia ocidental, portanto figura como uma sociedade civil mais 

desenvolvida, sob o comando da burguesia. Tais condições implicam relações 

de forças densas entre as classes sociais, das quais aparecem os interesses 

também das classes subalternas, embora em menor peso. A sociedade civil em 

Gramsci é entendida em um espaço no qual as classes hegemônicas adquirem 

direção política através do consenso. É o espaço da vontade coletiva. A 

expressão material da sociedade civil em Gramsci compreende os sistemas 

educacionais, religiosos, sindicais, organizações profissionais etc. Esse 

conjunto de organizações vai compor o que ele chama de aparelho privado de 

hegemonia, ou seja, sociedade civil. Na outra ponta da argumentação, ele vê a 

sociedade política (o Estado no sentido restrito). Nele, encontram-se os 

aparelhos repressivos do Estado no qual é exercida a dominação fundada na 

coerção, razão pela qual sociedade civil e sociedade política formam o Estado 

no seu sentido amplo. Segundo Gramsci (1978, p. 232) “Estado se deve 
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entender, além do aparato governamental, também o aparato ‘privado de 

hegemonia’ ou sociedade civil”. Carlos Nelson Coutinho (1981, p. 92), 

referindo-se a Gramsci, afirma que: “os portadores materiais da sociedade civil 

são o que Gramsci chama de ‘aparelho privado de hegemonia’, ou seja, 

organismos sociais coletivos, voluntários e relativamente autônomos, em face 

da sociedade política”.  

Em sua análise, Gramsci, a partir da analogia militar, enfoca a relação da 

sociedade civil e Política, identificando os movimentos que ele chama de 

guerra de posição e guerra de movimento. Ele entende que a estratégia 

revolucionária precisava ser revista. Havia diferenças visíveis entre a estratégia 

guerra de posição e a guerra de movimentos. Segundo Gramsci (1981a, p. 204 

e 205). 

A mesma transformação (que ocorreu na arte militar) deve ocorrer na 
arte e na ciência política, pelo menos no que se refere aos Estados 
mais avançados, onde a ‘Sociedade Civil’ tornou-se uma estrutura 
muito complexa e resistente às ‘irrupções’ catastróficas do elemento 
econômico imediato (crises, depressões, etc.); as superestruturas da 
Sociedade Civil são como o sistema das trincheiras na guerra 
moderna. (...) O último fato deste gênero na história da política foram 
os acontecimentos de 1917. Eles assinalaram uma reviravolta 
decisiva na história da arte e da ciência da política.  

 

Com a “guerra de movimento”, o autor se refere ao ataque frontal no campo 

político, o que aconteceu na Rússia, a exemplo, da revolução dos 

Bolcheviques, onde a sociedade civil “sociedade oriental” não tinha forças 

produtivas plenamente desenvolvidas, tampouco, uma sociedade civil definida. 

Em relação à guerra de posição, Gramsci (1981a, p, 200) aduz que:  

Guerra de posição demanda enorme sacrifício e grandes massas de 
população; por isso, é necessária uma inaudita concentração da 
hegemonia, e, portanto, uma forma de governo mais 
‘intervencionista’, que mais abertamente assuma a ofensiva contra os 
opositores e organize permanentemente a ‘impossibilidade’ de 
desagregação interna: controles de todo tipo, políticos e 
administrativos, etc.; fortalecimento das ‘posições’ hegemônicas do 
grupo dominante. 

 

A figura social da hegemonia se cristaliza no âmbito da sociedade civil, 

exatamente como esfera de mediação entre a infra-estrutura econômica e o 

Estado (no sentido restrito). Por isto mesmo, é que uma estratégia insurrecional 



 105 

(uma guerra de movimento) não teria sucesso nos Estados da Europa 

Ocidental. A opção seria então uma estratégia de posições, que contribuiria 

lentamente na solidificação de alicerces sociais. Desta forma, na Europa 

Ocidental a luta deveria ser ganha essencialmente na esfera da sociedade civil, 

antes mesmo de uma ofensiva ao poder, para alcançar êxito. 

Em Gramsci, tal conceito é fundante, como afirma Coutinho (1981, p. 87):  

Norberto Bobbio, que escreveu uma das mais completas análises 
filológicas desse conceito observou corretamente: ‘Para uma 
reconstrução do pensamento político de Gramsci, o conceito-chave, o 
conceito que devemos tomar como ponto de partida, é o de 
Sociedade Civil.  

 

Gramsci confirma não serem as relações materiais e econômicas, mas sim, a 

leitura que se tem delas, o determinante da conduta política. Para ele, 

sociedade civil é um momento da superestrutura, particularmente o momento 

da hegemonia. Percebe-se, como a revelação do consenso e a contraposição à 

força e ao poder. Gramsci prevê o fim do Estado pela reincorporarão da 

sociedade política à sociedade civil.  

Em relação à extinção do Estado, em Marx, isso ocorre pela superação dos 

antagonismos de classe (movimento estrutural), enquanto que, em Gramsci, o 

movimento se daria pela ampliação da sociedade civil, alcançando a 

hegemonia, vontade coletiva. A análise de Gramsci complementa, portanto, a 

de Marx, ligando estrutura e superestrutura, reciprocamente. Para Bobbio 

(1994), essa vinculação entre tais sociedades, tem significado porque combina 

a possibilidade de um projeto político amplo, com planos econômicos 

inovadores e participativos. 

Se, por um lado, Marx demonstra uma visão profunda sobre o capitalismo e as 

contradições econômicas e sociais, por outro, o avanço de Gramsci vai além, 

indo na direção do desenvolvimento da subjetividade no conjunto da totalidade 

social. Seu olhar, sobre as relações sociais, para além das relações 

econômicas, é sua forma de contribuir, ampliar e vitalizar a teoria marxiana na 

atualidade. Neste sentido, Gramsci desenvolve e ao mesmo tempo, associa 

sua teoria ao conceito de relações sociais na sociedade civil. Segundo 
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(COUTINHO 1981, p. 88) Gramsci amplia e enriquece a percepção de 

sociedade civil:  

É o meio privilegiado através do qual Gramsci enriquece, com novas 
determinações, a teoria marxista do Estado [...] não inverte nem nega 
as descobertas essenciais de Marx, mas “apenas” as enriquece, 
amplia e concretiza, no quadro de uma aceitação plena do método do 
materialismo histórico.  

 

Com o passar dos anos, os desafios se tornam mais atraentes. No contexto 

contemporâneo de mudanças globais, tensões políticas, desigualdades sociais 

ampliadas, contextos rodeados de complexidades e muitas tensões, se 

aproximam das situações históricas vivenciadas por Gramsci.  

3.2.2 Matriz Neoliberal 

O liberalismo sustentado nas teses de David Ricardo e Adam Smith expressa 

uma incessante busca do interesse individual, conforme afirmam Berhring e 

Boschetti (2006, p. 56): 

Introduz a tese que vai se cristalizar como um fio condutor da ação do 
Estado liberal: cada indivíduo agindo em seu próprio interesse 
econômico, quando atuando junto a uma coletividade de indivíduos, 
maximizaria o bem estar coletivo. É o funcionamento livre e ilimitado 
do mercado que asseguraria o bem estar, é ‘a mão invisível’ do 
mercado livre que regula as relações econômicas e sociais e produz 
o bem comum. 

 

Segundo Perry Anderson (1995), o ideário neoliberal nasce na Europa e na 

América do Norte, logo depois da II Guerra Mundial. Sua essência se constitue 

numa reação teórica e política contra o Estado intervencionista na economia no 

Estado de Bem-Estar Social, modelo este, que até então se apresentava como 

fundamental para o desenvolvimento do capitalismo pós-guerra.  

 Aliás, o Estado Intervencionista e de Bem Estar Social se apresenta como 

saída para a grande crise do capital, após o Crack de 192977 e, está na base 

da passagem da mudança do ciclo de processo da acumulação capitalista. 

Inicia-se, a partir de então, o que E. Mandel (1982)78 chama de ciclos longos de 

                                                 
77 O Crack de 29, refere-se à crise de 1929, também conhecida como  “the Crack”  foi a mais 
devastadora quebra da bolsa de valores dos Estados causando consequências avassaladoras 
de longo prazo e danos financeiros importantes.  
78 O Capitalismo Tardio, 1982. Editora Nova Cultura, São Paulo. 
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expansão e depressão do capital. Segundo este autor, o ciclo de expansão 

caracteriza-se pelo crescimento da composição orgânica do capital, pelo 

aumento da taxa de mais valia e pela possível baixa dos preços das matérias 

primas.  

Conforme aduz Harvey (1982, p. 140), nos anos 30 vivencia-se um momento 

de passagem do fordismo-keynesianismo para um novo regime de 

acumulação, assim qualificado: 

A acumulação flexível é marcada por um confronto direto com a 
rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de 
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de 
consumo. Caracteriza-se pelos setores de produção inteiramente 
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços gerais, novos 
mercados e, sobretudo taxas altamente intensificadas de inovação 
comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível 
envolve rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, 
tanto entre setores, como entre regiões geográficas, criando, por 
exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado “setor de 
serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos em 
regiões até então subdesenvolvidas [...] envolve também um novo 
movimento que chamarei de “compressão do espaço tempo”, no 
mundo capitalista os horizontes temporais de tomada de decisão 
privada e pública se estreitaram enquanto a comunicação via satélite 
e a queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais a 
difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo 
e variado.  

 

A acumulação flexível aparenta inovadora, ágil e virtual, mas continua 

reforçando as estratégias de exploração da força de trabalho, mediante a 

extração máxima da mais valia absoluta e relativa. Nessa perspectiva, a 

acumulação flexível revela uma característica mais evidente da reestruturação 

produtiva, com vistas a aumentar a produtividade, lucratividade e 

competitividade em mercados globalizados. Essa reestruturação caracteriza-se 

pela flexibilização das relações trabalhistas, uso de tecnologias que dispensam 

mão-de-obra, que por sua vez causam desemprego. Os indicadores mundiais 

desse segmento confirmam tal afirmação, vez que, em todos os países, o 

desemprego tem assumido cada vez mais características de desemprego 

estrutural. 

Sem muito esforço analítico, é claramente percebido um forte processo de 

flexibilização social da produção e redução do anterior modelo de Estado de 

Bem-Estar Social, herdado do pós-Guerra no mundo ocidental. Perdas de 
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conquistas sociais, duramente alcançadas pelas lutas de classe ao longo da 

história. Muitos teóricos têm denominado este fenômeno de acumulação 

flexível tratando do econômico e de neoliberalismo quando se referem ao 

campo político.  

No ideário neoliberal, as relações sociais e políticas também se transformam, 

não há como se separar o campo político do econômico. Essa lógica está 

apoiada em (MARX, 1987, p. 29). 

[...] relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser 
compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir do assim 
chamado desenvolvimento geral do espírito humano, mas, pelo 
contrário, elas se enraízam nas relações materiais de vida, [...] que a 
anatomia da Sociedade burguesa (bürgerliche Gesells-chaft) deve ser 
procurada na Economia Política.  

 

Em tal perspectiva, a análise considera a unidade dialética entre política e 

economia, pois os fenômenos não são desconectados, mas constituem um 

todo, no qual o econômico e o político são partes do processo real constitutivo 

da sociedade.  

De acordo com Marx (1987, p. 29 - 30), o modo de produção da vida material 

determina e condiciona o processo em geral da vida social, econômica e 

política. Marx aduz que não é a consciência dos homens que determina o seu 

ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Deste 

modo, não é possível compreender a sociedade capitalista e suas contradições 

sem se interrogar as correlações, os desdobramentos e as determinações 

múltiplas das relações de produção, forças produtivas, estruturas políticas. O 

conjunto do processo de produção capitalista, somente pode ser percebido, se 

a análise incluir o Estado e a sociedade civil como dimensões da natureza e do 

próprio capitalismo. 

Um dado importante é que a matriz neoliberal evidencia fortes vínculos à matriz 

neotocquevilliana79, segundo Montaño (2003, p. 63-76) na medida em que se 

                                                 
79 Em resumo para os neotocquevillianos, a estabilidade das democracias liberais depende, 
necessariamente, de uma esfera de participação associacional ativa e pujante. Neste sentido, 
tais autores concebem a sociedade civil como um local habitado por organizações de 
associação livre, da qual o cidadão possa participar de acordo com o seus interesses privados, 
vinculando-se com outros por intermédio da ajuda mútua. A sociedade civil é vista de uma 
forma “espontaneísta”, na qual grupos e associações voluntárias afloram. Além disso, ela 
também é vista de uma maneira deveras positiva na medida em que é composta por 
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adotam tais concepções teóricas, há uma clara indicação de uma postura 

próestablishment, que entende a “Sociedade Civil” com uma configuração mais 

passiva, apresentando-se numa esfera contraposta ao Estado e ao capitalismo, 

aproximam-se pois, como um agente complementar, ou mesmo um substituto 

para o Estado e o mercado.  

Na matriz neoliberal, a “sociedade civil”80 configura-se no reino entre o Estado, 

o mercado e a família; não é a arena de lutas de classes e da emancipação, 

mas o espaço da estabilidade, da provisão, da confiança e da responsabilidade 

social. As expressões “organizações sem fins lucrativos” ou “organizações não-

governamentais” são mencionadas como forma de apresentar os diversos 

“atores” da sociedade civil.  

A proposição de Keynes sintonizava-se com a experiência do “New Deal”81. 

Mandel afirma que as medidas econômicas e de políticas sociais 

encaminhadas pelos governos amortecem a crise do capital, podendo controlar 

os ciclos econômicos. Após as três longas décadas de crescimento, mais uma 

vez o capital se depara com outra crise cíclica, e ao mesmo tempo estrutural, 

período em que surge o receituário neoliberal no Consenso de Washington82. 

As origens teóricas do neoliberalismo encontram-se no livro de Friedrich Hayek 

O caminho da servidão de 1944, que contém e desenvolve as teses centrais e 

fundamentais contra a intervenção do Estado na economia e na defesa da 

                                                                                                                                               
associações voluntárias e livres que contribuem para a estabilidade da democracia liberal.( 
Fonte:  O conceito de Sociedade Civil – PUC Rio – Certificação Digital  0310315/CA – S.data) 
80 A utilização das aspas aqui é para distinguir a diferenciação da compreensão da categoria 
Sociedade Civil utilizada pela vertente neoliberal da utilizada pela teoria crítica. No primeiro 
caso, o entendimento de Sociedade Civil é bastante gelatinoso, disforme e metamorfosiada, 
contrária à posição adotada pela autora, que adere a formulação gramsciana. 
81 New Deal marcou um período de forte intervenção do Estado na regulação das políticas 
agrícola, industrial, monetária e social nos Estados Unidos, encaminhada por Roosevelt. 
82 “Consenso de Washington é um conjunto de medidas - que se compõe de dez regras 
básicas - formulado em novembro de 1989 por economistas de instituições financeiras 
baseadas em Washington D.C., como o FMI, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro 
dos Estados Unidos, fundamentadas num texto do economista John Williamson, do 
International Institute for Economy, e que se tornou a política oficial do Fundo Monetário 
Internacional em 1990, quando passou a ser "receitado" para promover o "ajustamento 
macroeconômico" impostos pelo governo norte-americano aos países Latinos Americanos, tais 
como eram suas economias em 1989. John Williamson, economista, nasceu na Inglaterra em 
1937. É conhecido internacionalmente como o homem que cunhou o termo “Consenso de 
Washington”. Ele criou a expressão "Consenso de Washington", em 1990, originalmente para 
significar: o mínimo denominador comum de recomendações de políticas econômicas que 
estavam sendo cogitadas pelas instituições financeiras baseadas em Washington D.C.” Fonte 
http://pt.wikipedia.org/wiki/consensowashington, acesso: 09 de out 2009. 
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liberdade de mercado. Essas idéias permanecem relativamente despercebidas 

na teoria, por mais ou menos 30 anos. São retomadas com mais intensidade a 

partir da crise dos anos 70. 

De acordo com Anderson (1995), as políticas neoliberais nos anos 80, ganham 

força e se estabelecem em programas de governo após as eleições de 

Thatcher, na Inglaterra, Reagan, nos Estados Unidos e Köhl na Alemanha. 

Paralelamente, esses governos desenvolvem programas na mesma linha de 

indicação neoliberal: privatizações de estatais e serviços públicos, 

desregulamentação da economia e dos contratos de trabalho, reestruturação 

produtiva com o deslocamento do modelo fordista83-keynesianismo84 para o 

modelo Toyotista85. Com os países de capitalismo hegemônico, é determinante 

a direção dada à grande maioria de outros governos de países industrializados 

ou em processo de industrialização, para adotarem políticas neoliberais, como 

algo inevitável na inclusão do país no processo de globalização. 

Contraditoriamente, as políticas neoliberais e a forma de acumulação flexível 

não produzem crescimento econômico, pois a desregulamentação financeira 

favorece muito mais, a especulação do capital financeiro em detrimento de 

investimentos na produção para retomar o crescimento econômico, gerar 

emprego e a suposta sustentabilidade social. Para outros autores, como 

François Chesnais (2005), o fenômeno fundamental da crise estrutural do 

capital desse período, inicia na década de 70, forjada pelas finanças 

                                                 
83 O Fordismo, foi idealizado por Henry Ford (empresário estadoudinense, 1863-1947), 
fundador da Ford Motor Company, trata-se de um modelo de produção em série (massa) que 
revolucionou a indústria automobilística a partir de janeiro de 1914. Sua principal característica 
foi aprimoramento da linha de montagem. O que não demandou nenhuma qualificação dos 
trabalhadores, o era entregue ao operário, eliminando o movimento inútil. (Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fordismo, acesso:  09 de out  2009). 
84 Keynesianismo é a teoria econômica, exposta pelo economista inglês John Maynard Keynes 
em seu livro teoria geral do emprego, do juro e da moeda (General theory of employment, 
interest and money) e que consiste numa organização político-econômica, contrária às 
concepções neoliberais, baseada no suposto do Estado como agente indispensável de controle 
da economia, com a premissa de conduzir a um sistema de pleno emprego.(Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Keynesianismo, acesso:  em 09 de out 2009). 
85 O Toyotismo foi um modo de organização da produção capitalista originário do Japão. O 
toyotismo após a Segunda Guerra Mundial, este modo de organização produtiva, elaborado por 
Taiichi Ohno, reconhecido como filosofia orgânica da produção industrial. Mecanização flexível, 
uma dinâmica oposta à rígida automação fordista decorrente da inexistência de escalas que 
viabilizassem a rigidez. O foco era produzir somente o necessário, opostamente ao fordismo, 
que produzia o máximo possível e estocava o excedente e não exigia qualificação da mão de 
obra, quando no Toyotismo, para atingir os objetivos finalísticos, os japoneses investiram na 
educação e qualificação de seus trabalhadores. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Toyotismo, 
acesso: 09 de out 2009). 
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mundializadas, significando um regime de acumulação com predominância 

financeira, processada no bojo do neoliberalismo. Para o autor, ocorre 

mudança no regime de acumulação e não no modo de produção. O autor 

enfatiza o poder das finanças no processo de acumulação. A financeirização 

eleva exponencialmente a taxa de exploração dos trabalhadores sobre o capital 

financeiro.  

Segundo Eleotélio F.S.Prado (2006, p. 221), o capital “não pode se valorizar só 

na esfera financeira, a não ser fictícia e temporariamente”, sendo portanto, a 

tese de Chesnais de certa maneira questionada pelo autor, embora, se ressalte 

que ele dá uma contribuição a respeito do capitalismo contemporâneo.  

Um conceito que emerge da matriz neoliberal é o “terceiro setor” até então não 

utilizado por nenhuma outra. A concepção de bem-estar na matriz neoliberal é 

de domínio privado, ou seja, de responsabilidade do cidadão, da família, da 

comunidade, provendo proteção através da formação de uma rede de 

solidariedade, que, de certa forma, desresponsabiliza o Estado. Na essência de 

tal concepção, percebe-se a existência de uma estratégia de redução do 

Estado (Estado mínimo) de descentralização e privatização de serviços 

públicos e de responsabilização dos sujeitos pela solução dos seus problemas. 

Com isso, o nascimento e a conformação de um novo setor “público”, porém 

“privado”, assume a responsabilidade de dar respostas à questão social. 

Assim sendo, os pressupostos que afloram desta matriz teórica são: 

descentralização administrativa do Estado, manutenção da centralização 

normativa e política, estímulo a processos de autonomia e afastamento entre 

Estado, mercado e sociedade civil. Daí surge a nomenclatura do “Terceiro 

Setor” – termo que expressa nebulosidade entre público e privado –; 

desresponsabilização do Estado somado à desoneração do capital, a 

responsabilização dos sujeitos mais pobres (auto-responsabilização) e da 

comunidade. 

Igualmente, no Brasil, cria-se uma ambiência favorável às parcerias com o 

Estado através da promulgação da Lei no.9790 de 1999. Paralelamente, com 

esse encaminhamento, pretende-se abrandar a crise fiscal do Estado que até 

então, é dissociada da crise do capital por esta vertente analítica. O caminho 
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perseguido é o fortalecimento da “sociedade civil” e sua atuação (direta) no 

espaço do “desenvolvimento social” promovendo e combatendo às injustiças e 

a “exclusão social”86.  

Segundo Behring os formuladores e gestores da “reforma”, considerada por ela 

contra-reforma, são sistematizadores das linhas gerais do Plano Diretor da 

Reforma do Estado de 1995, do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002). A “reforma” se constitui o pano de fundo da análise e da crítica do 

período que aqui será exposto. No exercício do poder no Estado, são 

estabelecidas parcerias com a “Sociedade Civil”, com objetivo de financiamento 

e controle da execução de projetos de atendimento à classe trabalhadora. O 

Estado reduz a prestação direta de serviço, mantendo-se como regulador e 

controlador. Inaugura-se uma transição de um tipo rígido de administração 

pública, supostamente eficiente para administração gerencial e flexível. Para 

Behring (2003, p. 179), “o governo brasileiro não carece de governabilidade, 

mas de governance”. 

A proposta de “reforma”, até então concebida, visa ao resgate da república e à 

privatização do Estado, pelo que se falava, na participação dos cidadãos, no 

controle direto da administração pública, basicamente no nível local. No âmbito 

administrativo, prevê-se a modernização com a redução da burocracia e 

superação do patrimonialismo87. Com isto, refere-se à superação da 

ineficiência na prestação de serviços pelo Estado, inspirada em elementos da 

gestão empresarial. Enfim, o controle se faria pelos resultados e não pelos 

processos. “Com isso, a proposta aponta para a flexibilização e 

descentralização das decisões” (BEHRING, 2003, p. 179). Para os 

elaboradores do plano de “reforma”, a constituição brasileira privilegiava o 

modelo burocrático, tradicional, formalista e rígido. Do ponto de vista 

regulatório, a legislação do setor público é compreendida como protecionista e 

inibidora “do espírito empreendedor”. Por isto, o Regime Jurídico Único do 

Funcionário Público é condenado. Soma-se a essa questão, o crescente 

aumento dos gastos de pessoal pela União, a exemplo, os gastos 
                                                 
86 A forma que é tratada a exclusão social parece ser um fenômeno novo, quando ela é 
intrínseca a acumulação capitalista. 
87 O termo patrimonialismo foi concebido por Weber, para se referir às formas de dominação 
política em que não existem divisões nítidas entre as esferas de atividade pública e privada. 
Tem a ver com o qeu Victor Nunes Leal denominou de coronelismo. 
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previdenciários com os inativos que, para esses defensores, gera o 

desequilíbrio das contas da previdência. Nesse sentido, passam a idéia de que 

os eleitores são os controladores da despesa do governo, levando ao 

entendimento de que a democracia está consolidada no Brasil. Entretanto, 

questiona-se, todo esse contexto ideológico, pois o que se encontra, é um 

número significativo de cidadãos à margem da cidadania, tendo seus direitos 

básicos sociais plenamente negados. Vale ressaltar que, nessa pseudo-

democracia, são gerados os mecanismos das medidas provisórias, decretos 

lei, que, de certa forma, excluem o poder legislativo e fortalecem o executivo, 

questão que vem se repetindo a mais de 15 anos, nos últimos governos 

brasileiros.   

Enquanto isso, o “Terceiro Setor” vai ganhando adeptos. O movimento de 

flexibilização da economia, com base no regime de acumulação flexível, amplia 

o contingente do exército industrial de reserva na figura dos desempregados, 

dos praticantes da economia informal, que contam com o pressuposto da 

responsabilização da “Sociedade Civil”. Nesse contexto, brotam os 

mecanismos atenuadores, quer seja pela via das OSCIPs, do 

“empreendedorismo”, da “responsabilidade social” ou do “voluntariado”.  

Em suma, a matriz neoliberal adotada no País retrata o momento histórico em 

que a prática do governo brasileiro se empenha no desmonte do Estado, no 

que diz respeito ao atendimento à questão social. Reduz o papel do Estado 

como regulador das relações entre capital e trabalho88, afasta-se da 

responsabilidade de dar resposta à questão social, que se torna cada vez mais 

complexa.  

A matriz neoliberal reafirma a “incapacidade” do Estado de assumir o 

enfrentamento das demandas de natureza social, muda as relações políticas e 

sociais, apontando como resposta a exaltação da “Sociedade Civil” e suas 

fortalezas na promoção do “desenvolvimento social sustentável”. 

                                                 
88 Em se mantendo a regulação do Estado na relação capital versus trabalho, seria um 
impeditivo para o capital continuar acumulando infinitamente. 
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4 APARELHOS PRIVADOS DE HEGEMONIA 

4.1 Iniciativas multilaterais e bilaterais 

Em capítulos anteriores, já se tratou da reprodução da desigualdade social, que 

traz marcadamente consequências para a classe trabalhadora como uma das 

extremidades do processo, embora, elas não ocorram unilateralmente. Na 

outra extremidade o capital também se reordena em função dos resultados 

surgidos pelo crescimento da pobreza, da crise estrutural do capital, fazendo 

com que surjam mecanismos tanto de adaptação do processo de acumulação, 

como de manutenção da relação de poder.  

Não é por acaso que se vê na história do capitalismo moderno, a intervenção 

das iniciativas multilaterais, bilaterais e de governos. Uma associação 

plenamente justificada pela lógica da acumulação, na procura do 

(re)ordenamento econômico. Segundo Elsa Kraychete (2005, p. 20), “os 

movimentos que buscavam redefinir as estratégias condutoras dos rumos da 

ordem econômica e social mundial foram conduzidos pelas instituições 

internacionais oriundas de Bretton Woods89, com destaque para o Banco 

Mundial”.  

Sobre estes mecanismos de adaptação, é que se pretende desenvolver uma 

análise, utilizando as formulações teóricas gramscianas. Para Gramsci, os 

sistemas hegemônicos, que permeiam a relação da sociedade civil e sociedade 

política têm a perspectiva de dar a direção política, social e econômica à 

sociedade. O sistema hegemônico é oriundo das relações antagônicas entre 

                                                 
89 “As conferências de Bretton Woods, definindo o Sistema Bretton Woods de gerenciamento 
econômico internacional, estabeleceram em julho de 1944 as regras para as relações 
comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. O sistema Bretton 
Woods foi o primeiro exemplo, na história mundial, de uma ordem monetária totalmente 
negociada, tendo como objetivo governar as relações monetárias entre Nações-Estado 
independentes. Definindo um sistema de regras, instituições e procedimentos para regular a 
política econômica internacional, os planejadores de Bretton Woods estabeleceram o Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD – International Bank for 
Reconstruction and Development, mais tarde dividido entre o Banco Mundial e o "Banco para 
investimentos internacionais") e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Essas organizações 
tornaram-se operacionais em 1946, depois que um número suficiente de países ratificou o 
acordo”. (Cf. ACORDO de Bretton Woods. In: WIKIPEDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordos_de_Bretton_Woods>. Acesso em: 02 nov. 2009). 
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classes que constituem a fonte essencial da hegemonia90 e pressupõe a 

existência de classes dirigentes e dirigidas. Segundo Falcão de Oliveira (1988, 

p. 132), “as classes dominantes encontram-se em preeminência no campo 

econômico, e no campo superestrutural, quando da direção ideológica, através 

dos aparelhos privados de hegemonia e dos seus funcionários”. Identifica-se 

assim, uma supremacia tanto econômica como intelectual, que geram, nas 

relações sociais concretas, a desigualdade, tornando-se mais evidente nas 

conformações ideológicas. No processo de construção da hegemonia, são 

agregados grupos ou frações de classes antagônicas. Desta forma, os 

sistemas hegemônicos são criados perpassando as relações da sociedade civil 

e sociedade política. 

Oliveira (ibid., p. 134) afirma ainda que a compreensão gramsciana de 

hegemonia reside na base material da sociedade, ou seja, na necessidade que 

têm as classes fundamentais dominantes de se apoiarem em grupos aliados 

das classes antagônicas. Nem sempre ocorre hegemonia no interior da 

dominação, razão pela qual as classes dominantes buscam construir sua 

hegemonia como forma de prevalecer a sua direção política. Tanto a direção 

política como o consenso arquitetado, tornam-se condição sine qua non na 

garantia do status quo. A via da coerção, da ditadura, dos aparatos jurídicos, 

que são próprios da sociedade política (estado no sentido restrito), associados 

à obtenção do consenso na sociedade civil, é que se constrói, através do 

discurso ideológico, de mecanismos de assistência, das políticas dirigidas às 

populações mais pobres, (por exemplo: microfinanças, microcrédito, etc), novas 

formulações de “conhecimento teórico próprio”, pelo que, a dominação se 

perpetua na sociedade capitalista (Ibid. p. 134). 

Os portadores materiais da sociedade civil são os aparelhos privados de 

hegemonia91. De acordo com Carlos Nelson Coutinho (1981), aparelhos 

                                                 
90 A origem etimológica do termo “hegemonia” vem do grego heghemonía, que significa 
conduzir, ser guia, ser chefe, lembrando a preponderância de uma cidade ou de um povo sobre 
outras cidades ou outros povos. Há uma origem militar na palavra, pois eghemonía designava 
o comando maior das forças armadas no grego antigo. (Cf. MORAIS, Denise. Gramsci e o 
Brasil: notas sobre o imaginário social e hegemonia cultural.(In: TEMAS/GRAMSCI. Disponível 
em <http://www.arnet.com.br/gramsci/textos.html>. Acesso em 03 nov. 2009). O trabalho de 
Antonio Gramsci no tocante à hegemonia vai além de uma simples conceituação lexical.  
91 “Parece-me claro que, o que de mais sensato e concreto, que se pode dizer a propósito do 
Estado ético e de cultura é o seguinte: todo Estado ético na medida em que uma de suas 
funções mais importantes é elevar a grande massa da população a um determinado nível 
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privados de hegemonia são organismos sociais coletivos, voluntários e 

relativamente autônomos em face da sociedade política. Portanto, não é casual 

na história do capitalismo mundial o surgimento das ONGs, das redes sociais, 

Banco Mundial,  FMI, BID, USAID entre outros. 

4.1.1 Banco Mundial  

As instituições conhecidas como multilaterais, bilaterais, privadas, serão aqui 

consideradas como aparelhos privados de hegemonia. Kraychete (2005, p. 20), 

tratando especificamente do Banco Mundial, afirma: 

[Banco Mundial] distingue-se do conjunto das organizações nesse 
âmbito. A sua atuação é distinta, diferencia-se das organizações com 
missões definidas para atuar em espaços específicos, como 
acontece, com as abrigadas na Organização das Nações Unidas - 
ONU, ou do Fundo Monetário Internacional - FMI, de atuação dirigida 
para o socorro financeiro aos países que apresentam desequilíbrios 
macroeconômicos. O Banco Mundial, além de figurar entre os 
estrategistas, é o principal financiador internacional. 

 

Na realidade, o Banco Mundial figura como um aparelho privado de 

hegemonia. Desde as décadas 70 e 80, incrementa mudanças em seu discurso 

no que diz respeito à temática do “desenvolvimento”, no sentido de dar direção 

política e econômica aos países em processo de desenvolvimento de suas 

forças produtivas.  

No documento, o Relatório Desenvolvimento Mundial (RDM 2000/2001), refere-

se aos índices de pobreza mundial, propondo uma estratégia para a redução 

da pobreza motivada pelos diagnósticos socioeconômicos realizados pela 

instituição. Em seu discurso, encontra-se um alinhamento entre a preocupação 

com a situação dos pobres no mundo e as ênfases tradicionais do Banco, tudo 

em nome da criação de sociedades livres da pobreza, justas, produtivas e 

competitivas. As elaborações teóricas e diagnósticas produzidas pelo Banco 

apontam para um chamado à comunidade internacional, no apoio ao objetivo 

de aliviar a pobreza e promover o desenvolvimento dos países pobres, em 

                                                                                                                                               
cultural e moral, nível (ou tipo) que corresponde às necessidades de desenvolvimento das 
forças produtivas e, portanto, aos interesses das classes dominantes. A escola como função 
educativa positiva, os tribunais como função educativa repressiva e negativa são as atividades 
estatais mais importantes neste sentido: mas, na realidade, para este fim tende a uma 
multiciplicidade de outras iniciativas e atividades chamadas privadas, que formam o aparelho 
de hegemonia política e cultural das classes dominantes” (GRAMSCI, 2000, p. 284). 
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longo prazo (BANCO MUNDIAL, 2001). Ao mesmo tempo em que faz esse 

discurso, não se encontram mecanismos que atendam às demandas dos 

paises em desenvolvimento que concentram o maior contingente de pessoas 

pobres; pelo contrário, a exigência dos paises credores, quer seja pelos 

empréstimos do FMI ou de outras agências, são sempre impostas pelas regras 

do mercado financeiro. 

Ainda no documento, o Banco Mundial admite a importância da redução da 

pobreza, mas sempre na lógica do crescimento econômico. A grande 

importância do fomento de estratégias que criam novas oportunidades de 

negócios é tida então, como fundamental, especialmente o apoio a pequenos 

negócios. No aspecto político, o documento trata da promoção da autonomia 

das camadas populares, estimulando as instituições públicas e sociais a se 

tornarem mais sensíveis às suas necessidades. Entretanto, percebe-se não se 

tratar de uma autonomia que estimula os segmentos da classe trabalhadora, 

que agrupa os potenciais usuários das microfinanças a buscarem seus direitos 

e influírem nos seus ambientes políticos e econômicos. Pelo contrário, há uma 

auto-responsabilização desses sujeitos. A autonomia sugerida pelo BM refere-

se à liberdade de atuação no mercado, um modelo limitado que oculta as 

relações de poder. Dessa forma, o modelo aparece, implicitamente, como o 

único possível. A sua proposta é promover a descentralização e o 

desenvolvimento comunitário, com a fundamentação de que esta proximidade 

das comunidades e populações pobres irá permitir maior controle dos serviços 

por parte dos sujeitos de direito (os mais pobres), favorecendo o fortalecimento 

das capacidades locais, para transferência e gestão de recursos financeiros.  

O Banco defende ainda a idéia de que a redução da vulnerabilidade corrobora 

para o alcance do “bem-estar” e promove o investimento em “capital humano”. 

Complementando o pacote de intenções, são sugeridos programas especiais 

de microsseguro92 agregados aos programas de microcrédito. A idéia é que 

esses serviços sirvam de apoio para as comunidades pobres. Surge no 

entanto, a indagação se essas estratégias favorecem ou não a introdução 

daqueles excluídos dos serviços financeiros tradicionais, se ocorre a elevação 

                                                 
92 Sobre micro-seguro, o Brasil ainda não possui uma experiência que possa fornecer base 
analítica desta estratégia de redução vulnerabilidade. 
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das condições para o enfrentamento do estado de pobreza e se por outro lado, 

é possível identificar o fortalecimento do processo de acumulação do capital.  

Para Kraychete (2005, p. 20), percebe-se o deslocamento do foco teórico, que 

se manifesta na crítica ao desenvolvimentismo conduzido por concepções 

estruturalistas, para incorporar as formulações do neoliberalismo, “com 

inflexões, em defesa de um crescimento econômico sustentado na competição 

baseada no livre-comércio, na estabilização dos preços e na 

desregulamentação dos mercados”. A mesma autora continua sua explanação 

sobre as mudanças ocorridas na estratégia do BM, apontando para os 

primeiros traços de políticas sociais na perspectiva de diminuição da pobreza: 

Esse renovado interesse no crescimento econômico se faz 
acompanhar da temática pobreza, que passa a fazer parte do 
discurso do Banco Mundial quando se refere ao desenvolvimento das 
economias periféricas. Sob o argumento de que o crescimento 
econômico não conduziria ao bem-estar das grandes maiorias das 
populações dos países subdesenvolvidos, aparecem os primeiros 
delineamentos de políticas de minoração da pobreza, inspiradas na 
idéia de justiça como equidade (ibid). 

 

O movimento inverso da regulação estatal entre o capital e o trabalho culmina 

com a desregulamentação das relações de trabalho. O BM passa a pôr em 

evidência os mecanismos de mensuração da pobreza, por considerar a 

existência das necessidades básicas como premissas de pobreza. Nesse 

período, mencionado esse aparelho privado de hegemonia fomenta e financia 

pesquisas de técnicas de medição da pobreza, “que visam a definir carências 

em itens tais como alimentação, saúde, educação e habitação” (KRAYCHET, 

2005 p. 21). Com esses aparatos de estudos e de técnicas, o BM passa a 

garantir sua hegemonia, defendendo uma modelagem de políticas públicas de 

caráter compensatório para grupos específicos e políticas orientadas para o 

mercado. O foco da assistência torna-se individualizado, fragmentado, dirigido 

a grupos qualificados pelos novos instrumentos de medida da pobreza. Assim 

esclarece Kraychete (2005, p. 22): 

As políticas compensatórias devem agir em favor do fortalecimento 
das capacidades individuais, com o propósito de fortalecer os 
indivíduos, de forma a que estes possam competir em igualdade de 
condições com outros grupos; as políticas orientadas para o grupo 
dos pobres, sustentam-se nos valores expressos no 
empreendedorismo competitivo.  
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Observa-se que o aparelho privado de hegemonia não é colocado 

necessariamente num campo nacional, mas em função do capital, conforme 

afirma a teoria crítica – “capital não tem nação”, portanto, o espaço geopolítico 

da nação é subordinado aos ditames do Capital.   

É nessa direção que surgem as Organizações da Cooperação Internacional, as 

quais se empenham em estar presentes nas formulações e intervenções no 

espaço da pobreza. Suas novas tecnologias devem não somente dar conta de 

quantificá-la, como estabelecer os parâmetros dos considerados mais pobres 

para aplicação de tecnologias, como, por exemplo, as microfinanças.  

As microfinanças aparecem como parte das políticas públicas de combate à 

pobreza. O Banco Mundial, articulado a outros aparelhos privados de 

hegemonia, tanto aqueles que compõem as forças com os Estados Nacionais, 

como os que articulam os interesses privados, idealizam estratégias que são 

disseminadas na sociedade civil. 

Na figura abaixo, observa-se a configuração das três instâncias que 

representam o posicionamento estratégico do Banco Mundial em relação às 

microfinanças. Em primeiro lugar, ele aparece no nível macro como fomentador 

da legislação, regulamentação e supervisão das microfinanças; O CGAP- 

Consultative Group to Assist the Poor, no nível médio, promove serviços de 

apoio e infra-estrutura para a indústria de microfinanças, e o IFC- International 

Finance Corporation , no nível micro, fornece serviços de investimentos e 

financiamento.  

Figura 3 - Estrutura Banco Mundial de fomento às mi crofinanças 
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Na figura, fica demonstrado o poder controlador do aparelho de hegemonia em 

relação à utilização da ferramenta microfinanças. 

4.1.2 International Finance Corporation (IFC) 

A International Finance Corporation (IFC) é membro do grupo do Banco 

Mundial. Tem a proposta de promover o “crescimento econômico sustentável” 

em países em desenvolvimento, com financiamentos e investimentos no setor 

privado. Mobiliza capital em mercados locais e internacionais, fornecendo 

serviços de assistência técnica e mitigação de riscos para empresas e 

governos. Em 2000, o IFC faz um compromisso global e estratégico para 

trabalhar com as micro, pequena e média empresas e famílias de baixa renda.  

Para atender às necessidades desse público na América Latina e Caribe 

(LAC), o IFC elabora um programa, com a perspectiva de gerar melhoraria ao 

acesso aos serviços financeiros para os grupos alvos, através da provisão de 

investimentos e serviços de assistência técnica para instituições financeiras. A 

meta principal dos serviços de assistência técnica é expandir de forma 

mensurável a profundidade e alcance de serviços financeiros disponíveis.  

O total da carteira de investimentos em microfinanças do IFC no ano de 2008 é 

de US$ 940 bilhões. Em maio de 2009, já alcança US$1.2 bilhões, sendo que 

26% dos recursos da carteira investidos na América Latina e Caribe93.  

4.1.3 Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) 

O Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) informa ser, na atualidade, a 

maior iniciativa multilateral e bilateral independente. Realiza pesquisas 

orientadas para melhorar o acesso das populações mais pobres a serviços 

financeiros. O CGAP é apoiado por mais de 30 agências de desenvolvimento, 

fundações privadas, que compartilham a missão de “alivio à pobreza”. O CGAP 

se propõe a prover serviços e inteligência de mercado, melhorar o desempenho 

das instituições microfinanceiras e fornecer serviços microfinanceiros flexíveis 

de alta qualidade numa base sustentável. Também tem se dedicado ao 

desenvolvimento de “soluções inovadoras”, oferta de consultorias e serviços a 

                                                 
93 Cf. Relatório IFC Março 2009. 
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governos, provedores de microfinanças, doadores e investidores. Na 

atualidade, é reconhecido como o maior centro de desenvolvimento e 

disseminação da tecnologia de microfinanças para o mundo. A Instituição tem 

feito investimentos anuais acima de US$ 100 milhões (site CGAP, 2009) no 

fomento da indústria das microfinanças. 

Com essa estrutura, o BM tenta apresentar uma combinação entre crescimento 

econômico e a satisfação de necessidades básicas dos mais pobres, 

entendidas como investimentos sociais. A lógica é que estes dois pólos 

funcionem num movimento de retroalimentação, ou seja, crescimento gerando 

recursos e recursos sendo usados para o social. Por sua vez, pressupõem que, 

pelo fato de atender às necessidades básicas, geraria uma atitude positiva, 

capaz de encorajar ainda mais o crescimento da economia. Assim está 

explicitado por (LICHTENSZTENJN e BAER, 1987, p. 184, apud KRAYCHETE, 

2005, p. 63). 

[...] uma estratégia adequada deveria cobrir tanto o crescimento 
econômico como a satisfação das necessidades básicas: 
reconheceu-se que um crescimento maior permitiria que uma parte 
dos recursos gerados no setor moderno pudesse ser utilizada no 
desenvolvimento de uma maior infra-estrutura social; e, por sua vez, 
a satisfação das necessidades básicas teria efeitos positivos na 
expansão do setor moderno da economia.  

 

Kraychete (2005, p. 67) afirma que a origem das orientações acima está 

contida, no documento Partners in Development, (também conhecido como 

informe Pearson), segundo Lichtensztenjn e Baer. Há uma incisiva 

recomendação para a ampliação da base de atuação do Banco, focada para o 

apoio ao crescimento econômico dos países subdesenvolvidos e direcionada 

para infra-estrutura e investimentos produtivos. Com os sinais da crise mundial, 

associados à avaliação de que o crescimento econômico não combate a 

pobreza como deveria, todos estes fatores criam espaço favorável à inserção 

da temática do combate à pobreza na agenda, fortalecendo assim o elemento 

do binômio da satisfação de necessidades básicas, mas sem descuidar da 

temática central do crescimento.  

O cumprimento deste novo discurso significava empreender esforços 
que permitissem melhorar as condições de vida da camada mais 
pobre de população, mas sem que estes esforços implicassem em 
comprometer o crescimento econômico (KRAYCHETE, 2005, p. 69). 
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Anteriormente, a estratégia é focada em desenvolvimento econômico 

associado a investimentos sociais, propondo gerar um ciclo de 

“desenvolvimento econômico” através de excedentes, de provisão de 

investimentos na infra-estrutura social, de satisfação das necessidades básicas 

e de retroalimentação do setor moderno da economia. Isso leva à constatação 

de que o fim último não é o enfrentamento da pobreza, mas o fortalecimento do 

setor moderno, e só, como conseqência, o atendimento às necessidades 

básicas, entendidas como pobreza. Por outro lado, o Estado se converte no 

principal alvo, apontado como o responsável pelo fracasso das políticas 

anteriormente praticadas. Ao mesmo tempo, vão se arquitetando uma nova 

imagem do Estado, que passa da situação de principal articulador das políticas 

para a condição de “problema” na retomada do desenvolvimento. Segundo 

(EVANS, 1993, p. 108, apud KRAYCHETE, 2005, p. 69) : 

Alterações reais na agenda do desenvolvimento e avaliações 
negativas de antigos desempenhos interagiam com mudanças no 
clima ideológico e intelectual para trazer ao centro do debate sobre o 
desenvolvimento a questão de saber se o Estado deveria mesmo 
tentar ser um agente econômico ativo. Teorias minimalistas do 
Estado que enfaticamente limitavam o âmbito da ação efetiva deste 
ao estabelecimento e manutenção de relações de propriedade 
privada voltava a entrar em voga, defendidas por um notável aparelho 
analítico “neo-utilitarista”. Além do mais, as teorias neo-utilitaristas do 
Estado eram bem adequadas ao receituário econômico ortodoxo para 
o tratamento de problemas de ajuste estrutural. Em meados dos anos 
oitenta a combinação era quase irresistível. 

 

Em síntese, o que se percebe é o Estado esta sendo animado a se afastar do 

chamado processo de “desenvolvimento”, como agente fomentador ativo, 

assumindo a lógica minimalista, fortalecido pelo ideário neoliberal, que enfatiza 

e limita o âmbito da ação do Estado.  

A estratégia do BM se embasa numa lógica de que estes esforços não 

poderiam implicar comprometimento do crescimento econômico em favor do 

imprimir forças para combater a pobreza. Para o Banco Mundial, tal combate  

está interligado a grandes investimentos de infra-estrutura produtiva e social. 

Na compreensão do BM, tais recursos serão gerados se a produtividade for 

incrementada, e incrementar produtividade pressupõe redistribuir ativo e 

investimentos basilares para que o processo de produção e produtividade se 
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estabeleça. Nesta linha de raciocínio, para o BM a satisfação das necessidades 

básicas está subordinada ao “crescimento econômico”, isto é, subordinada à 

acumulação do capital, que no caso específico dos paises em 

desenvolvimento, significou ampliação dos seus endividamentos94. Isso é bem 

diferente do discurso explicitado em seus documentos.  

Kraychete (2005, p. 69) lembra, que, para o BM, o incremento da produtividade 

constitui o elemento chave para atingir o objetivo social. A compreensão do 

comportamento da economia rural e urbana, assim como as proposições 

decorrentes, é entendida pela lógica do incremento da produtividade, no 

seguinte ciclo: aumento da produtividade, que desemboca no crescimento do 

emprego e dos rendimentos pessoais, resultando por fim na redução da 

pobreza. Os estrategistas do Banco não desconhecem o desafio em conciliar 

acumulação de capital e luta contra a pobreza, quando o que está em jogo não 

é o questionamento de propriedade privada, mas o crescimento continuado. 

Todo esse receituário vincula-se ao conhecido Consenso de Washington. 

Conforme (KRAYCHETE, 2006, p. 416): 

O ajuste global, sob as diretrizes do chamado consenso de 
Washington, é acompanhado por reformas centradas na 
desregulamentação dos mercados, na abertura comercial e 
financeira, na privatização do setor público e na redução das funções 
do Estado. A combinação de políticas de estabilização e de reformas 
estruturais liberalizantes, como condição para o re-ordenamento 
econômico mundial, colocou o FMI, num primeiro momento, na 
posição de instituição condutora do processo, mas a partir de 1985, o 
Banco Mundial assume o comando, ao impor a implementação das 
reformas estruturais condicionadas à estabilização macroeconômica, 
passo significativo não só para evitar conflitos interinstitucionais como 

                                                 
94 “Desde o início dos anos 80, a questão do pagamento da dívida externa acumulada passou a 
ser um problema importante, irresolúvel no quadro então vigente, que devedores e credores 
procuram encontrar uma solução [...] problema específico da dívida dos países mais pobres 
com elevado nível de endividamento. Este atingiu montantes que se tornou impossível a tais 
países assegurarem o cumprimento das obrigações financeiras. Os esquemas tradicionais 
prosseguidos para aliviar os encargos destes países com o pagamento das suas dívidas --- e, 
naturalmente, para permitir que os credores recebessem os valores envolvidos (ou pelo menos 
parte deles) --- incluíram, a concessão de novos empréstimos no quadro de programas de 
estabilização conjuntural e de ajustamento estrutural e a obtenção de um perdão (total ou 
parcial) da dívida dos credores --- incluindo os não pertencentes ao Clube de Paris (China, a 
Rússia (o principal credor deste grupo) e a Arábia Saudita. Na seqüência destes esforços, em 
1996 uma proposta elaborada pelo Fundo Monetário Internacional e pelo (Grupo do) Banco 
Mundial, objetivando encontrar uma solução para o problema que ameaçava perpetuar-se: o do 
acúmulos de pagamentos atrasados por parte dos países devedores considerados pobres e 
altamente endividados. A proposta ficou conhecida por "iniciativa" relativa à Dívida dos Países 
Pobres Fortemente Endividados" (Cf. HIPC – Heavily Indebted Poor Countries Debt Initiative. 
In: IPIC INITIATIVA. Disponível em: 
<http://www.iseg.utl.pt/disciplinas/mestrados/dci/bm_hipc.htm>. Acesso em: 04 nov. 2009). 
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para reafirmar o papel do Banco como formulador de políticas e 
financiador na direção de uma nova ordem mundial  

 

A tendência de criar um mercado para as microfinanças, não teria um 

tratamento diferenciado. O Banco Mundial dissemina incisivamente o conceito 

comercial das microfinanças, indicando o afastamento do Estado como 

executor, estimulando-o a assumir unicamente o fomento e a regulação do 

mercado emergente do setor das microfinanças. 

Toda a lógica desenvolvida pelo BM é de transformar as microfinanças, bem 

como toda oferta de crédito, de uma forma geral, vinculadas à iniciativa 

privada. Resta ao Estado prover ambiência favorável para o desenvolvimento 

deste mercado potencial. No bojo dessa estratégia, vem o conceito de 

“comercialização rentável e sustentável”. Isto tem implicações finais para o 

público alvo da estratégia, que acaba ficando à margem do processo de 

mercado, uma vez que existe falta de capacidade de responder aos requisitos 

mercadológicos. 

A lógica do mercado imprimida pelo BM leva as IMFs a mudanças 

metodológicas quase que impostas, para conseguir sobreviver à concorrência 

do mercado, obter financiamento e se posicionar com melhores indicadores de 

efetividade na indústria de microfinanças. Por outro lado, os empreendedores 

mais pobres, reconhecidamente possuem necessidades básicas para serem 

atendidas e habilidades que necessitam ser desenvolvidas, o que significa um 

desafio que vai além do acesso ao crédito. Com a lógica de “comercialização 

rentável e sustentável”, a tendência das IMFs é a focalização na operação em 

oferta estrita de crédito; assim sendo, reduz-se drasticamente as chances de 

desenvolvimento de habilidades e sucesso das iniciativas empreendedoras dos 

mais pobres. Isso porque, o lumpemproletariado95, parte efetiva da 

superpopulação relativa, não se emoldura nas condições ou possibilidades de 

se inserirem em atividades produtivas microempresariais. Muito menos, de se 

enquadrarem nas condições de consumidor das microfinanças, com as regras 

                                                 
95 Lumpemproletariado, ou simplesmente lumpen é uma palavra alemã que significa, ao pé da 
letra, trapo ou homem trapo. Foi primeiramente definido por Karl Marx e Friedrich Engels em A 
Ideologia Alemã. Disponível em : http://pt.wikipedia.org/wiki/Lumpemproletariado. Acesso em 
14 dez. 2009 
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vigentes de mercado. Não se está aqui advogando o subsídio das 

microfinanças, mas sim, elaborando uma abordagem de inclusão dos mais 

pobres, que seja capaz de contemplar a junção de serviços financeiros e não-

financeiros, instrumentos importantes na construção de habilidades e gestão de 

negócios produtivos e sustentabilidade institucional. Em outras palavras, o 

quadro de pobreza existente, assim como o risco de se perpetuar as atuais 

dificuldades de acesso dos mais pobres ao crédito nos chamados países 

periféricos, continua sem modificação. A ausência de ações articuladas de 

construção de capacidades humanas não possibilita o desenvolvimento 

necessário para ascensão dos sujeitos que se encontram na chamada “linha da 

pobreza”, para tornarem-se consumidores das microfinanças com possibilidade 

de resultados. 

Seguindo esta linha de tendência de mudanças e consequências, Marulanda e 

Otero (2005) alertam para o risco das microfinanças serem avaliadas apenas 

sob o aspecto, eficiência e rentabilidade, seguindo as regras do mercado, 

correndo o risco de perder seu caráter de corroborador com o enfrentamento 

da pobreza. Existe uma grande demanda "microempresarial" a ser atendida e 

as instituições da América Latina estariam atendendo apenas 13,9% do 

mercado potencial da região. Ambas as autoras acima referidas, criticam o foco 

comercial que as microfinanças tomam na região e não acreditam que, com 

esta ênfase, as microfinanças cumpram o papel de política de combate à 

pobreza. Para elas, o enfoque comercial é contraditório com a necessidade de 

atenção especializada dos mais pobres, pelo que demandam de uma IMF para 

atendê-los. 

O que resta então para os mais pobres? Historicamente, o acesso ao crédito é 

um grande desafio. Sabe-se que tal iniciativa nasceu no seio das ONGs,  a 

partir dos experimentos de fundos rotativos, fundos de empréstimos 

retornáveis, até se converter nas experiências internacionalmente conhecidas 

como “combate à pobreza”. Só que a estratégia vigente dirigida aos mais 

pobres toma um rumo contraditório, por gerar exatamente a permanência do 

status de exclusão. Contradiz o objetivo para o qual foi criado com o discurso 

político original dos defensores, tornando-se um instrumento de rentabilidade e 

acumulação de capital dos investidores privados. O desempenho requerido das 
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IMFs e imprimido no mercado de microfinanças, não parece viabilizar 

particularmente o  atendimento de pessoas em situação de pobreza e risco. 

Esse movimento parece expressar uma transformação das microfinanças muito 

mais em um instrumento de alcance de rentabilidade do que de promoção e 

atendimento ao segmento dos mais pobres. 

A estratégia do Banco Mundial parece desconsiderar toda sua proposição 

original e toda a construção social fomentada pela ação das organizações que 

lidam com microfinanças no mundo. Sabe-se, no entanto, que a proposta em si 

já é contraditória, uma vez que tenta unificar interesses antagônicos. O capital 

tem como suposto a sua reprodução e não o atendimento do “bem-estar 

social”. Vê-se que o BM dá evidencia disso, quando estimula a criação de um 

mercado competitivo pela iniciativa privada. As ONGs, que tradicionalmente 

focam sua atenção nos mais pobres, dificilmente resistirão à ambiência de 

concorrência de mercado, pelos menos por dois grupos de fatores. O primeiro, 

pelas condições objetivas de seu funcionamento: a própria característica e 

assimetria de informação para que os investimentos sejam alocados; a agenda 

de assistência ao pobre, que não é compatível com os interesses de alguns 

investidores; o alto custo das operações e risco inerentes às populações mais 

vulneráveis, que são fatores suficientemente fortes para não estimular o 

investimento privado dirigido ao funcionamento das ONGs na operação das 

microfinanças para os mais pobres. O segundo grupo, relacionado à 

capacidade de sobreviver à concorrência do mercado dentro do modelo não 

mercantilista. Essa dificuldade se manifesta quando as ONGs enfrentam: os 

mesmos riscos de mercado; a coexistência com outras IMFs que estão regidas 

por modelos regulados, mais rentáveis, com produtos mais amplos (seguro, 

poupança, conta corrente etc.); mais capacidade de atrair investimentos e 

funding; uma estrutura adequada de capital, ficando as ONGs extremamente 

vulneráveis e com baixa capacidade de resistir e se manterem sustentáveis 

dentro dessa ambiência.  

Percebe-se, na ação do BM, uma tendência de enfrentamento da pobreza, com 

ações tipicamente de mercado, pois não considera os fatores determinantes da 

desigualdade social; ignoram elementos essenciais da sociabilidade capitalista, 

tais como: classes sociais, trabalho como fundante do ser social, exploração, 
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apropriação e concentração da propriedade. Portanto, entende-se que a 

abordagem do BM tende a favorecer aos fatores sustentadores e promotores 

da pobreza no sistema hegemônico vigente. 

4.1.4 Organização das Nações Unidas (ONU)  

 Um outro aparelho privado de hegemonia considerado aqui neste trabalho, 

refere-se à ONU. No que lhe compete, a ONU adere à política de 

microfinanças, também considerada uma ferramenta importante no trato da 

pobreza. Ela considera microfinanças como parte essencial para o alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio96 (ODM). Tanto é que, para ressaltar 

e divulgar ainda mais a importância das microfinanças no contexto 

internacional e nacional, na Assembléia Geral das Nações Unidas de 1998 foi 

estabelecido e promovido o ano de 2005 como o Ano Internacional do 

Microcrédito, associando a esta iniciativa os objetivos expostos pela (ONU, 

2005, p. 1) a seguir: 

1) Contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; 

2) Aumentar a consciência do público e seu entendimento a respeito 
do microcrédito e das microfinanças; 

3) Promover sistemas financeiros em que o microcrédito seja uma 
parte integral de seu funcionamento; 

4) Apoiar o acesso sustentável ao sistema financeiro e encorajar a 
inovação e a formação de parcerias entre governos, órgãos da ONU, 
o setor privado e empresas de microcrédito.  

 

Como aparelho privado de hegemonia, a ONU assume também sua função de 

dar direção política e econômica aos países considerados não desenvolvidos e 

em desenvolvimento. O referido documento acima aborda o “desenvolvimento 

do milênio”, sem informar qual o desenvolvimento que se está tratando. 

A partir dos anos 80, críticas ao modelo desenvolvimentista tomam forma e a 

perspectiva industrialista e economicista passa a ser substituída por outra, que 

incluí os qualificativos: desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. 

As experiências históricas têm mostrado que o crescimento econômico e do 

aparato, que normalmente o acompanha, não desemboca necessariamente no 

                                                 
96 Uma série de metas socioeconômicas que os países das Nações Unidas se comprometeram 
a atingir até 2015 (Millennium Development Goals – MDG).   
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desenvolvimento social que possibilita melhorias nas condições de vida. 

Amartya Sen (2000) é um dos defensores desta posição.  

Para ele, um dos grandes desafios para o ser humano é conciliar o 

desenvolvimento integral na perspectiva humana e material como uma 

alternativa de saída do estado de pobreza. Contudo, pensar na saída da 

pobreza apenas com uma perspectiva de acumulação de riqueza através do 

desenvolvimento econômico, sem quebrar as relações de produção 

hegemônicas e de propriedade, é uma barreira quase instransponível, quando 

não, limitada para o universo das necessidades humanas. É nessa trajetória de 

luta, de melhoria da situação de pobreza dos países chamados 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, através da ampliação das 

liberdades reais, como meio para o desenvolvimento social, que Amartya Sen 

(2000, p. 52) afirma que a liberdade assume um papel constitutivo e 

instrumental: “o desenvolvimento como um processo de expansão das 

liberdades reais que as pessoas desfrutam. Nesta abordagem, a expansão da 

liberdade é considerada (1) o fim primordial e (2) o principal meio do 

desenvolvimento”.  

Em sua obra, Amartya Sen (ibid.) traz o conceito de liberdade substantiva. Para 

ele, as liberdades substantivas incluem capacidades elementares como ter 

condições de esquivar-se de privações à semelhança da fome, subnutrição, 

morbidez evitável e morte prematura, bem como ter liberdade associada ao 

saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de 

expressão etc. Nessa perspectiva, o desenvolvimento envolve a expansão 

dessas e de outras liberdades básicas.  

Embora essa tese não defenda uma posição holística e meramente humanista, 

a referência ao autor supracitado permite que se percebam posições 

antagônicas ao modelo assumido pelos aparelhos privados de hegemonia. 

Para ele, conceber o desenvolvimento de forma holística possibilita se fazer 

uma ponte entre o imaterial (satisfação metafísica) e o mundo material (riqueza 

econômica). Assim, o autor entende que a visão de desenvolvimento que 

transcende a acumulação material, possibilita o uso de “liberdades substantivas 

reais” que podem ser usufruídas (SEN, 2000, p. 28). A razão a ser estabelecida 

é que, a visão de desenvolvimento deve transcender a acumulação material, 
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isto é, o desenvolvimento é possível quando permite as liberdades 

substantivas, possíveis de serem alcançadas, para se viver da forma que se 

deseja viver. Sem (ibid., p. 28) afirma:  

Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da 
acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e 
de outras variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a 
importância do crescimento econômico, precisamos enxergar, muito 
além dele. 

 

Neste entendimento, a chave para o desenvolvimento é a liberdade, o homem 

ser dono de seu destino, livrar-se da fome, ter condições de saúde, acessar 

educação e trabalho para a promoção dos seres humanos como “agentes de 

transformação”, sendo capazes de promoverem seus próprios processos de 

desenvolvimento com autonomia. 

Mas a que liberdade o autor está se referindo? O que se entende no caso por 

liberdade substantiva? Na teoria social crítica, destaca-se a gênese, o 

desenvolvimento e as possibilidades do ser social. “O seu objeto é o ser social 

historicamente articulado no quadro do modo de produção capitalista” (NETTO, 

1990, p. 62). Para Marx a liberdade implica na liberdade de cada um, garantida 

pela liberdade de todos. Não se trata de uma forma abstrata, idealista, que tem 

um valor em si mesmo, mas consiste em determinar concretamente sua função 

no horizonte do processo revolucionário da superação da sociedade, onde 

predomina o domínio do homem sobre o homem. Não se refere meramente à 

liberdade formal, ou à liberdade jurídica, garantida pelo Estado Burguês. Mas, à 

liberdade que garanta as conquistas para a ultrapassagem do processo de 

exploração do ser social. Conforme afirmava Karl Marx (1987, p. 57) em seu 

debate com Ludwig Feuerbach, não se trata de um modo abstrato, idealista de 

leitura da realidade, que desconhece a “atividade efetiva e sensível como tal”. 

A revolução burguesa foi uma prova concreta da possibilidade do homem 

mudar radicalmente a realidade social.  

No capitalismo, encontram-se as relações de trabalho estruturadas sobre a 

forma do trabalho assalariado. Esse se encontra circundado por um aparato 

institucional que reproduz a realidade social, ou seja, as relações sociais de 

exploração. Nas sociedades mais maduras surgem os aparelhos privados de 



 130 

hegemonia para garantir a reprodução dessa realidade. A forma de trabalho 

assalariado, diz Ivo Tonet (2002, p. 11), “por sua própria natureza, gera 

necessariamente, e sempre, a desigualdade social (...) assim, produzir 

desigualdade social não é defeito da reprodução do capital. É um dado 

essencial da sua natureza”. Este autor conclui seu raciocínio, informando que é 

absolutamente impossível construir uma autêntica comunidade humana sobre 

as bases do capital. Portanto, entende-se que liberdade como suposto de 

superação ou construção de uma ponte entre o imaterial (satisfação metafísica) 

e o mundo material (riqueza econômica) não garante a autonomia e a liberdade 

substantiva no mundo capitalista (Ibid.). Isto posto, como se pode pensar em 

um desenvolvimento econômico que se reduz a “privação de liberdade que 

limita as escolhas e as oportunidades das pessoas, de exercerem 

ponderadamente sua condição de agente” como afirma Amarthya Sen (2005, 

p.38). A não ser, que seja uma perspectiva idealista, humanitária, que se afasta 

das condições objetivas da reprodução social. Contudo, pode-se constatar, na 

formulação de Amartya Sen, a tendência de não se colocar em questão a 

hegemonia de dominação, que vem se reproduzindo há séculos na sociedade 

capitalista e que se reforça com os aparelhos privados de hegemonia.  

Retornando à crítica ao aparelho privado de hegemonia da burguesia, entende-

se que não se pode descolar as intenções da proposta contida em documentos 

do contexto da crise capitalista, que já se apresentava bastante evidente desde 

os anos 80. Mas o aparelho privado de hegemonia não tem a função de 

esclarecer as condições reais em que se processam as microfinanças, mas de 

incutir uma direção e construir o consenso, no documento fica visível, a 

perspectiva de “aumentar a consciência do público e seu entendimento a 

respeito do microcrédito e das microfinanças”, conforme expõe o objetivo 

número dois das metas do desenvolvimento do milênio (site ONU, 1998). Como 

pode ser visto, esses instrumentos aparecem como saída para seus usuários, 

que deverão se colocar como sujeitos capazes de gerir seus próprios negócios. 

Além disso, observa-se nesse processo uma ação focal de caráter 

individualista, que responde pelo crédito numa forma mera e simples de 

reproduzir o modus operandi da lógica do capital.    
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Enfim, o documento também apresenta a perspectiva política e econômica do 

fortalecimento de um bloco histórico97, onde as determinações do capital 

ultrapassam as fronteiras geopolíticas das nações. O texto da ONU fala no 

encorajamento, da inovação e “formação de parcerias entre governos, órgãos 

da ONU, setor privado e empresas de microcrédito” (site ONU,1998). 

A ONU considera microfinanças importantes, pois supõe que ao gerar renda, 

ela contribui para a criação de novos empregos. Para ela, este ciclo reduz o 

estado de vulnerabilidade e risco das crianças dos empreendedores, pois elas 

não necessitariam deixar a escola para trabalhar e o acesso à saúde ficaria 

mais fácil. Além disso, a economia do país como um todo ficaria mais forte, 

pois a ajuda financeira é usada para aumentar a capacidade de produção local 

das comunidades e geração de renda. 

Não apenas o BM e a ONU incorporaram a idéia de microfinanças como 

ferramenta útil no enfrentamento da pobreza. Esse mecanismo é utilizado 

anteriormente por algumas ONGs e entidades filantrópicas, mas com a ação 

desses aparelhos privados de hegemonia as ONGs recebem o estímulo para 

adesão ao mercado das microfinanças. Isso significa que os aparelhos 

privados de hegemonia alcançam êxito no que diz respeito a dar direção e a 

criar uma consciência favorável à disseminação das microfinanças.    

4.1.5 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)   

Não se pode falar em aparelhos privados de hegemonia, no âmbito 

internacional, sem tratar também do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

– BID, pois este fez parte das iniciativas de apoio ao desenvolvimento das 

microfinanças. O BID tem sido reconhecido na Região Latin-Americana como 

um dos importantes fomentadores no cenário do desenvolvimento das 

microfinanças, criado para auxiliar no “desenvolvimento social” e econômico da 

América Latina e Caribe. Entre suas principais atribuições estão: financiar o 

desenvolvimento de nações membro e fornecer assistência técnica para a 

preparação, financiamento e implementação de “projetos de desenvolvimento”. 

                                                 
97 Na prática, bloco histórico traduz um sistema hegemônico ou ditatorial conduzido pela classe 
dominante e articulada a setores das classes dominadas. Segundo Gramsci, o estudo do bloco 
histórico preserva o caráter orgânico do vínculo que une estrutura e superestrutura.   
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O BID com a sua contribuição política de ajudar na regulação do mercado de 

microfinanças, em 1993 cria o Fundo Multilateral de Investimentos – FOMIN,  

um programa dirigido especificamente ao desenvolvimento da microempresa. 

As características não são somente de auxílio a estas instituições, mas uma 

contribuição direcionada que implique em maiores conhecimentos de mercado 

e outros instrumentos intermediários que possíveis de serem adquiridos. 

Segundo o BID (1997, p. 12), o fim específico do FOMIN é:  

O fortalecimento e diversificação de instrumentos de instituições 
microfinanceiras [...], a melhora de serviços não financeiros para 
pequenas empresas e microempresas em áreas tais como: 
informação de mercado, controle de qualidade, inovação e 
transparência de tecnologia. 

 

Segundo (BID 1997, p.1) o foco do FOMIN é fomentar o desenvolvimento das 

microfinanças na região em sete áreas específicas das microfinanças: 

(i) Upscaling”, conversão de ONG em intermediários financeiros 
formais, ou criação de novos intermediários financeiros 
especializados em microfinanças; (ii) apoio a instituições 
microfinanceiras formalizadas; (iii) “Downscaling”: apoio a instituições 
financeiras formais; (iv) Reforma do marco regulatório e supervisão 
em microfinanças; (v) fortalecimento de cooperativas de poupança e 
crédito; (vi) linha de emergência para socorrer efeitos de desastres 
naturais e (vii) outras intervenções mais recentes, tais como apoio a 
mobilização de poupanças, inovação de produtos e vinculação de 
remessas com microfinanceiras. 

 

No início dos anos 90, o BID oferece ajuda, através do FOMIN, a vários 

programas de microcrédito na região. E foi rapidamente percebido pelos 

analistas do BID que o financiamento, quando tratado isoladamente, não é 

suficiente para sustentar o crescimento das organizações, forçadas a atender e 

a se adaptarem à demanda insatisfeita do mercado. Existe o pressuposto de 

que a falta de capacidade por parte das organizações, para prover fundos 

adicionais e suficientes para suas operações, é um fator determinante de 

insucesso. Daí surge a temática da supervisão especializada e a regulação das 

organizações microfinanceiras, ou seja, mas do que direção hegemônica, o 

banco assume o protagonismo da formação de um mercado qualificado e 

regulado das microfinanças.  
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Além desses aparelhos privados de hegemonia mencionados, outro que figura 

com grande atuação é a U.S. Agency for International Development – USAID98. 

Não é intenção aqui, desenvolver esse tema, senão apontar este aparelho 

privado que tem ação bilateral e fim estratégico para a hegemonia norte-

americana.  

Dentro do marco das iniciativas bilaterais encontra-se a USAID, uma agência 

independente do Governo Federal Americano, cuja política externa é guiada 

pela Secretaria de Estado. Além de dar suporte aos diversos objetivos da 

política externa, a agência, em seus documentos, indica que trabalha para 

apoiar o “crescimento econômico sustentável”. 

Por mais de três décadas, o governo americano através do Departamento de 

Desenvolvimento Econômico e Mercado tem apoiado ações de fomento à 

microempresa, implementando seu fortalecimento através da assistência 

técnica. No discurso da USAID, pensar desenvolvimento no mundo 

globalizado, sem se preocupar com a “redução da pobreza”, é impossível. 

Portanto, para ela é fundamental a articulação entre pobreza e 

desenvolvimento, para que se alcance um novo patamar de crescimento 

econômico. A estratégia da USAID para pequenas e micro-empresas tem o 

objetivo de facilitar o acesso delas à mecanismos que contribuam para o 

desenvolvimento dos negócios. Nesse foco, a USAID atua em três áreas: 1) 

serviços financeiros; 2) Business Development Services – BDS 

(desenvolvimento de Negócios); e 3) meio ambiente sustentável. 

Segundo o mencionado órgão, nos últimos 10 anos, investem-se mais de USD 

280 milhões em assistência para o desenvolvimento das micro-empresas da 

América Latina e Caribe. Seus programas apóiam próximo a 1,0 milhão de 

clientes ativos, com mais de 500 milhões de dólares em empréstimos ativos 

para Micro Small Enterprises (MSE) (site ABOUT USAID, 2009). Em 

documentos da USAID, há registros de que essa contribuição é importante 

                                                 
98 A USAID foi criada em 1961, quando o presidente John F. Kennedy que assinou o decreto 
de assistência externa, unificando diversos instrumentos de assistência dos Estados Unidos 
para enfocar as necessidades de um mundo em transformação. Atualmente a USAID trabalha 
em 100 países, em cooperação com organizações privadas e públicas. Cf. ESCRITÓRIOS 
virtuais. In: US VIRTUAL PRESENCE POSTS IN BRAZIL. Disponível em: 
<http://virtual.embaixada-americana.org.br>. Acesso em: 05 nov. 2009. 
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para a região, pois tem promovido a melhoria da renda doméstica, gerado 

trabalho, especialmente incluindo um número substancial de mulheres, grupos 

indígenas e minorias. Os tipos de atividades mais apoiados pelo programa 

referem-se ao artesanato, a vendas ambulantes e à produção de alimentos.  

Segundo Oliveira, (1988, nas elaborações gramscianas, fica implícita a ideia de 

que nenhuma hegemonia se constrói sem uma retribuição material. Nessa 

perspectiva, pode-se entender que a USAID se utiliza desse mecanismo para 

fortalecimento da sua hegemonia.  

4.2 Iniciativas governamentais brasileiras: agência s de 

fomento ao desenvolvimento do mercado das microfina nças 

4.2.1 Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BND ES) 

No âmbito das ações governamentais brasileiras, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social – BNDES (NOTÍCIAS, 2009) tem apoiado desde 1996 

o setor microfinanceiro. Inicialmente, há um programa originalmente chamado 

de PCPP – Programa de Crédito Produtivo Popular, com o objetivo de 

promover a economia popular por meio da oferta de recursos para o 

microcrédito produtivo, orientado a pessoas físicas e jurídicas. O PCPP visava 

a incentivar a geração de trabalho e renda, permanecendo vigente até o ano de 

2003. Em sete anos de operação, apóia 32 instituições de microcrédito com 

financiamentos, com um valor total de R$ 43,3 milhões de investimentos em 

carteira de crédito e recursos para o fortalecimento institucional. O volume de 

operações realizado pelas IMFs alcançou 160 mil desembolsos para os 

empreendedores, num montante aproximado de R$ 185 milhões de reais (ibid.) 

durante o período. A relação entre valor total investido pelo programa e o valor 

de desembolsado para os empreendedores representa o processo de giro de 

curto prazo das operações de microfinanças, o que significa dizer que os 

prazos curtos das microfinanças permitem que mais pessoas sejam 

beneficiadas com os valores de investimentos.  

A partir de 2004, O BNDES reestrutura o programa, denominando-o de 

Programa de Microcrédito – PMC, passando a atuar em dois pisos: o primeiro 
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piso atendia às instituições de Microcrédito Produtivo Orientado – IMPO99, que 

opera diretamente com o micro-empreendedor; o 2º piso atendia aos Agentes 

de Intermediação (AGI) 100, que repassam recursos para os agentes de 

primeiro piso (IMPO). Nesse contexto, o Programa de Microcrédito – PMC 

adota a política nacional de microcrédito, baseada no Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO e busca a utilização do 

microcrédito como instrumento integrado e complementar às políticas públicas 

destinadas à promoção do desenvolvimento local e regional, bem como 

àquelas relacionadas ao fortalecimento de arranjos produtivos locais. Segundo 

Marden Marques Soares e Abelardo D. Melo Sobrinho (2007, p.148), a carteira 

do PMC, constituída no período de 2004 a 2006, atinge o montante de R$ 80 

milhões.  Atualmente o BNDES apoia mais de 43 organizações (NOTÍCIAS, 

2009). O BNDES, sendo um banco público, atende às determinações das 

políticas governamentais, permeando a relação entre público e privado e 

assumindo a mediação da aplicação de recursos para microfinanças.  Como já 

visto anteriormente, quando se trata do Consenso de Washington, da 

estratégia do BM, os Estados-Nacionais estão sendo animados a se afastarem 

do chamado processo de “desenvolvimento”, no papel de agente fomentador 

ativo, e encorajados a se retirarem do processo de frente, dando lugar às 

iniciativas privadas. Nesse visível afastamento do Estado, para o atendimento 

às políticas sociais, o ideário neoliberal é fortalecido, quando enfatiza e limita o 

âmbito da ação do Estado, que se torna, neste caso, um mero supervisor de 

execução de políticas públicas sociais. Ao mesmo tempo, fortalece as 

estratégicas dos aparelhos privados de hegemonia internacionais, alicerçando 

os aparelhos privados de hegemonia na nação brasileira. Isso configura o 

fortalecimento do bloco histórico. Segundo a formulação gramsciana, o bloco 

histórico impregna, penetra e socializa um sistema social. Esse só pode ser 

considerado integrado, quando está edificado num sistema hegemônico, 

dirigido por uma classe fundamental, no caso, a classe burguesa. Esta atua 

                                                 
99 IMPO – Refere-se a instituições de microcrédito produtivo orientado como as OSCIPs e 
SCMs, que operam diretamente com os pequenos empreendedores, a exemplo da ANDE. 
100 AGI – Agência de Intermediação refere-se a bancos estaduais como o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG e Agências de Fomento, como a Agência de 
Desenvolvimento da Bahia - DESENBAHIA. 
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através dos seus intelectuais orgânicos101 e dos funcionários da hegemonia. 

Segundo Huges Portelli (1977, p. 16), só a concepção de bloco histórico 

“permite captar, em sua realidade social, a unidade orgânica de estrutura e 

super estrutura”. Na superestrutura, encontra-se a sociedade civil, com a 

direção cultural, moral e a sociedade política como aparelho de coerção do 

Estado. Na situação acima, o Estado passa a se subordinar ao sistema 

hegemônico do bloco histórico, como determinante das forças econômicas e 

políticas dos paises com forças produtivas amplamente desenvolvidas. Isso 

demonstra o vínculo orgânico entre a estrutura e superestrutura. 

4.2.2 Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena  Empresa 

(SEBRAE)  

No âmbito privado, uma importante agência no cenário brasileiro, Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE tem sido 

amplamente reconhecida em todo território nacional.  

Trata-se de uma entidade privada sem fins lucrativos, que apresenta como 

missão, promover a competitividade e o “desenvolvimento sustentável” dos 

empreendimentos de micro e pequeno porte. A instituição, criada em 1972, é 

resultante de iniciativas pioneiras que têm como foco estimular o 

empreendedorismo no País.  

A partir da década de 80, o conceito de empreendedorismo é amplamente 

difundido no bojo da desestruturação do mercado de trabalho e no aumento 

dos níveis de pobreza. O empreendedorismo sutilmente vai ganhando espaço 

na sociedade, assumindo o lugar de um projeto de organização social da 

produção, como se ocorresse uma democratização dos meios produtivos. 

Nessa perspectiva, a alternativa do empreendedorismo tenta assumir um 

caráter de “Welfare State”, no sentido de provisão econômica e social. Com a 

introdução de princípios neoliberais na política interna brasileira, o 
                                                 
101 Sobre a utilização dos diversos intelectuais, Gramsci (1991 p.12) afirma: formam-se assim, 
historicamente categorias especializadas para o exercício da função intelectual; formam-se, em 
conexão com todos os grupos sociais, mas especialmente em conexão com os grupos sociais 
mais importantes, e sofrem elaborações mais amplas e complexas em ligação com o grupo 
dominante. Uma das mais marcantes características de todo grupo social que se desenvolve 
no sentido do domínio é sua luta pela assimilação e pela conquista ‘idelológica’ dos intelectuais 
tradicionais, assimilação e conquista que são tão mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo 
em questão elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais orgânicos”. 
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empreendedorismo ganha maior ênfase, enquanto o Estado cada vez mais, se 

afasta da sua função social. 

Para acomodar pacificamente os resultados da flexibilização do emprego e da 

reestruturação produtiva, o empreendedorismo se constituiu uma das 

alavancas do chamado processo de “inclusão social”. Eestabelece um novo 

modelo de reprodução social, em que aparentemente o trabalhador se coloca 

como autônomo e dono do seu próprio negócio. Submete-se frequentemente a 

utilizar 12 a 16 horas de trabalho por dia, em condições precárias, utilizando 

inclusive a força de trabalho da família e do menor como forma de garantir sua 

reprodução via mercado, sem amparo social do Estado Nação. 

Como resultado desta tendência, entram em cena expressões incorporadas à 

cultura nacional no que se refere à reprodução social. O “espírito 

empreendedor” torna-se então a mola propulsora para abrandar as massas e 

responsabilizar o sujeito da incapacidade de empregabilidade. Incorpora-se à 

ideia de que a falta de emprego é relacionada à capacidade individual, ou por 

falta de estudo ou de qualificação apropriada para o mercado local. O 

“empreendedorismo” passa a ser incorporado na cultura brasileira como 

promissor, capaz de dar resposta por si mesmo às condições da reprodução. 

Funcionários públicos são incentivados a abrirem mão de seus empregos, 

estimulados por Programas de Demissão Voluntária, introduzindo-se na nova 

perspectiva do empreendedorismo.  

Os mecanismos ideológicos ganham força no ideário popular através de 

diferentes meios de disseminação, inclusive de revistas de circulação massiva, 

como por exemplo, a Revista Claudia, que traz uma reportagem intitulada, 

“Campeãs em empreendedorismo” (mar. 2009, p. 60): 

A dificuldade em encontrar emprego empurra muitas mulheres para 
um negócio próprio, mas vem crescendo também a parcela que 
resolve empreender porque quer explorar uma boa oportunidade. Foi 
o que constatou a pesquisa feita pelo Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
(IBQP). Segundo o estudo, as mulheres correspondem a 52% dos 
empreendedores brasileiros, protagonizando uma bela virada do jogo, 
já que, em 2001, eram apenas 29% de universo, 63% delas tomaram 
essa iniciativa apenas por necessidade, enquanto 48% foram 
motivadas por oportunidade, ou uniram as duas motivações. 
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Com essa disseminação massiva de caráter ideológico, o funcionamento do 

aparelho privado de hegemonia vai alcançando seu propósito. O Estado 

Brasileiro, que no final da década de 80 passa a ser regido pela sua nova carta 

magna, incorpora conquistas sociais inovadoras com ganhos para a classe 

trabalhadora. No meado da década seguinte, já inicia a desestruturação dos 

ganhos sociais alcançados, dando lugar à nova lógica da reprodução que 

impõe à sociedade civil a responsabilidade de ação, e aos sujeitos sociais a 

auto-responsabilizacão. 

A conjuntura política e social da segunda metade dos anos 90 conta com a 

sólida sustentação do SEBRAE, como aparelho privado de hegemonia. Ele 

declara como propósito trabalhar no desenvolvimento do universo dos 

pequenos negócios no Brasil, para que se tornem sustentáveis, contribuindo 

para o “desenvolvimento” do País como um todo.  

Dentre várias linhas de ação voltadas para o apoio das pequenas empresas, o 

SEBRAE cria o “Programa de Apoio ao Segmento do Microcrédito102”, visando  

contribuir para a construção de um amplo segmento de instituições 

microfinanceiras auto-sustentáveis e integradas ao sistema financeiro nacional. 

O Programa está alinhado com a prioridade estratégica da instituição, que é 

ampliar a oferta e reduzir os custos do crédito e dos demais serviços 

financeiros para os micro e pequenos empreendimentos, incluindo os informais. 

 O SEBRAE, (site SEBRAE, 2009) tem primado por cinco princípios básicos: 

1) auto-sustentabilidade das organizações de microcrédito e dos seus 
clientes; 2) independência das organizações operadoras. Manutenção 
de níveis elevados de governabilidade corporativa nas organizações; 
3) transparência das ações das organizações de microcrédito junto ao 
seu público externo e interno; 4) formação de parcerias que 
potencializem o desenvolvimento das organizações de microcrédito e 
dos pequenos empreendimentos; 5) participação no processo de 
desenvolvimento econômico e social das comunidades, em particular 
aquelas de menor IDH.  

 

                                                 
102 Observa-se no documento do SEBRAE, que a ênfase está em microcrédito, embora a 
indústria no Brasil já possua organizações as quais que oferecem serviços financeiros 
ampliados (crédito+conta-corrente+poupança+seguro), o que configura serviços de 
microfinanças. Neste âmbito se enquadram as cooperativas de crédito, bancos privados que 
fizeram downscaling e operam programa de microfinanças. 
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Segundo o SEBRAE (2009), os seus objetivos de ação estão diretamente 

ligados ao fortalecimento da indústria de microcrédito, como por exemplo, 

apoiar a criação de novas instituições, capacitação de entidades, promoção e  

disseminação da informação e do conhecimento junto ao público formador de 

opinião e às comunidades em geral. O SEBRAE visa também a apoiar a 

capitalização do setor de microcrédito, ampliação da oferta privada de serviços 

às organizações e o fortalecimento de redes de instituições de microfinanças. 

Conforme é identificado, na definição de seus objetivos, o SEBRAE expressa 

plenamente a função de um aparelho privado de hegemonia, o qual trata de 

ampliar a consciência do seu público alvo na perspectiva de se constituírem 

formadores de opinião na sociedade civil. No apoio ao empreendedorismo via 

programa de microfinanças, alimenta o circuito da reprodução social pela via do 

trabalho informal. Coaduna-se primordialmente com as imposições da 

reordenação do capital internacional, pela via da adoção do receituário 

neoliberal que exime o Estado da responsabilidade das políticas públicas 

sociais, para dar lugar às iniciativas privadas. Vale ressaltar, no entanto, que, 

embora o aparelho privado de hegemonia tenha a função de dar a direção 

política e econômica das classes dominantes, contraditoriamente a classe 

trabalhadora, principal alvo do empreendedorismo das microfinanças acima 

referidas, propicia também ganhos para os sujeitos envolvidos nesse 

atendimento. Em outras palavras, não há uma relação de via única. Se, por um 

lado, a força hegemônica do capital impõe sua direção via processos 

claramente ideológicos, obscurecendo as possibilidades de uma leitura crítica, 

por outro lado permite o surgimento de fenômenos que anteriormente não eram 

percebidos, como por exemplo, o possível fortalecimento da mulher, através do 

crescimento do empreendedorismo feminino; o acesso ao crédito a setores que 

anteriormente encontravam-se excluídos etc.  

Outros elementos resultantes das microfinanças podem também ser 

entendidos como formadores de impactos que somam ganhos para a classe 

trabalhadora. Sobre o tema de impacto em microfinanças, existe uma ampla 

literatura, objeto de estudo do próximo capitulo.  
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5 REVISÃO DA LITERATURA DA ATUAÇÃO DE 
PROGRAMAS DE MICROFINANÇAS. 

 

Fome e pobreza têm sido temas que têm acompanhado a humanidade em 

suas diferentes formas de reprodução, sendo a pobreza, condição necessária 

para a fome. Na Idade Média já havia pobreza e fome em muitas partes do 

mundo habitável, porém muito do que existia era devido ao baixo 

desenvolvimento das forças produtivas, com conseqüente resultado de volume 

de produção agrícola e escassez de recursos. Somado a esses fatores, 

considera-se também a apropriação da riqueza por setores específicos, a 

saber, os senhores de terra ou monarcas. Nos tempos modernos, os recursos 

se multiplicam, mas a tecnologia tem ficado à serviço da produção. 

Tecnicamente não existiria mais razão para haver pobreza ou fome no mundo, 

se a única variável fosse a existência de recursos. No entanto, apesar do 

volume de produção, a natureza da acumulação capitalista, não leva em 

consideração a distribuição equitativa da produção; muito pelo contrário, 

insere-se no contexto, além da concentração da riqueza, o processo de 

centralização do capital103.  

Não fosse somente tal fato, a crise global que assola o mundo apontaria como 

fenômenos mundiais a fome em vários lugares, degradação do meio ambiente 

e crescente pobreza. Essa, além de presente nos diversos espaços 

geográficos da produção capitalista, reproduz desigualdades locais e regionais 

que marginalizam parte da geografia mundial, como por exemplo, acontece em 

alguns dos países africanos. Estes fatores são elementos fundamentais e 

estratégicos para serem considerados, quando se pensa em enfrentar a 

situação de miséria humana global. As estratégias empregadas têm sido 

variadas, mas ultimamente, uma delas destaca-se por proponentes que trazem 

à tona idéias e anos de experiência prática como suporte, apontando-a como 

uma ferramenta “solução” para diminuir o aumento crescente da pobreza: as 

                                                 
103 Os dois movimentos fundamentais na acumulação do capital, explanados por Marx (1983) 
em O Capital, referem-se ao processo de concentração que expõe os donos dos meios de 
produção e os donos da força do trabalho. O segundo, o processo de concentração refere-se 
ao movimento no interior da acumulação, quando a tendência é da concentração, do capital 
cada vez maior em poucos grupos capitalistas.  
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microfinanças. E a nota distintiva dos que assim pensam é que ela contribui de 

maneira significativa para a erradicação da pobreza, sem esforços 

paternalistas, e sim através do encorajamento, da geração de autonomia e 

estímulo do espírito empreendedor nos pobres.  

Como antes já foi afirmado, o processo de produção capitalista ao mesmo 

tempo em que produz a riqueza, produz a pobreza. O tema microfinanças está 

inserido no interior do processo capitalista de produção. Portanto, 

microfinanças em si não pode responder pela superação da pobreza, embora 

em espaços específicos se constitua numa ferramenta que modifica as 

relações de poder, quer seja no interior da classe trabalhadora, quer seja na 

perspectiva individual, como por exemplo, as empreendedoras mulheres 

participantes de programas dessa natureza. Claro que numa perspectiva 

universal, essa relação de “empoderamento” das mulheres não implica 

superação da exploração e da reprodução da desigualdade capitalista que elas 

enfrentam no seu dia a dia, mas, como já referido anteriormente. Essa 

ferramenta tem também o objetivo do enfrentamento da crise estrutural do 

capital. 

Desde os anos 70, período em que as microfinanças ganham força e 

disseminação, a idéia de oferecer pequenos empréstimos para criar negócios, 

aumentar receitas e, consequentemente, enfrentar a pobreza, ganha interesse 

e cresce em proporções globais (RODMAN; MORDUCH, 2009). Tal como uma 

pessoa pobre que alcança notoriedade e simpatia, o movimento captura 

também a imaginação pública, e como resultado disso, consegue o interesse 

governamental, alcança bilhões de dólares em financiamento, chega a mais de 

160 milhões de pessoas atingidas e, dentre elas mais de 100 milhões de 

mulheres (BANERJEE; DUFLO; GLENNERSTER E KINNAN, 2009).  

A atenção mundial para esse fenômeno chega ao ponto de Mohammad Yunus, 

considerado o pai do microcrédito, receber, em 2006, o prêmio Nobel da Paz, 

com a justificativa de que, como paz é fruto de justiça e a proposta de 

microfinanças é de colaborar no alívio da situação de pobreza, sua premiação 

iria evidenciar um ganho na perspectiva da paz mundial, considerando que sua 

experiência em Bangladesh resulta um efeito extraordinário em todo o mundo. 
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 A ideia de microfinanças é dual: ao mesmo tempo, radical e conservadora. É 

radical quando sugere, contrariando o senso comum, que pobres pagam e são 

dignos de crédito. É conservadora porque insiste na responsabilidade individual 

(RODMAN; MORDUCH, 2009). 

É preciso levar em conta que lidar com microfinanças, mesmo usando as 

abordagens baseadas no mercado, deve-se entender que ela é um meio para 

um fim, antes de ser um fim nela mesmo. O fim deve ser a eventual redução 

das barreiras que impõe aos mais pobres a possibilidade do acesso ao crédito. 

Portanto, se a redução da pobreza é a motivação última dos defensores das 

microfinanças, e se se almeja oferecer isso a pessoas durante o seu período 

de vida produtiva, faz-se necessário garantir que as pessoas que acessam as 

microfinanças sejam, de alguma forma, capazes de melhorar sua situação 

socioeconômica. A “crença” de que os programas de microfinanças estão nos 

trilhos certos e na direção certa é que motiva os profissionais de microfinanças, 

agências e financiadores a colocarem todos os esforços e tipo de escala 

necessária para tornar a mudança não só possível, mas visível (GOLDBERG, 

2005). Mohammed Yunus (Q&A, 2009), em entrevista realizada em 2007, 

afirma, sobre os efeitos de microfinanças, que a cada ano 5% dos que tomam 

empréstimo no Grameen Bank saem da linha da pobreza. 

Agências multilaterais, como o Banco Mundial, vêm se dedicando a fomentar 

as microfinanças, porque acreditam que existirem evidências substanciais de 

que disponibilizar serviços financeiros para famílias pobres através das 

microfinanças pode ajudar a alcançar as metas do desenvolvimento do milênio 

(MDG). Para o Banco Mundial, o impacto das microfinanças pode ser 

percebido na redução da pobreza e fome, na educação básica universal, 

promoção equidade de gênero e empoderamento de mulheres, redução da 

mortalidade infantil e melhora significativa na saúde materno-infantil.  

Por outro lado, existem também os críticos de microfinanças, por acreditarem 

que a ênfase nas microfinanças está deslocando medidas mais efetivas no 

combate à pobreza, e até contribuindo para aumentar o índice de débito dos 

pobres, resultando na criação de uma situação de pobreza em longo prazo. Um 

dos céticos das microfinanças, Milford Bateman, afirma no Financial Times, que 

sua experiência de 25 anos, como acadêmico e consultor em desenvolvimento 
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econômico local, indica que os programas de microfinanças geralmente 

espalham a morte da economia local (BANERJEE; DUFLO; GLENNERSTER E 

KINNAN, 2009). 

No meio deste fogo cruzado de aceitação e crítica, uma pergunta permanece 

necessária: existem evidências de que microfinanças produzem efeitos na 

diminuição da pobreza?  E se existem, quais são? Podem os mais pobres entre 

os pobres se beneficiarem, ou só os que estão na linha da pobreza ou acima 

dela? E as mulheres, podem elas controlar os recursos que recebem? Como 

fica o jogo de poder nas famílias? São as mulheres empoderadas? Pode-se 

dizer, como alguns já têm afirmado, que há poucas possibilidades para se 

responder estas perguntas.  

Segundo Roodman e Morduch (2009), outros críticos têm insistido no 

questionamento se de fato existem evidências de que as microfinanças 

realmente funcionam. A questão tem se coberto cada vez mais de importância, 

porque se percebe que o mercado das microfinanças está interessado em 

grupos variados, em escala crescente, mais vidas estão sendo atingidas, e 

consequentemente microfinanças têm atraído financiamento significativo, tanto 

privado quanto governamental. Claro que o seu funcionamento pode ter 

significados diversos. Por exemplo, o fato de existir em inúmeras organizações 

no mundo que lidam com microfinanças é um indicativo do sucesso do tema. 

Mas, sucesso para quem? Inúmeros programas conjuntos têm resultados 

positivos associados às microfinanças, tais como o prover celulares como 

acontece no Congo. Afinal, ninguém pergunta se os telefones celulares no 

Congo estão funcionando. Com certeza funcionam para as empresas 

operadoras. Ou seja, microfinanças podem estar funcionando para muitos 

agentes (agências de fomento, consultores, técnicos, seniores de IMFs, 

investidores privados etc.). No entanto, a pergunta para esses pesquisadores 

continua a mesma: as intervenções de microfinanças estão funcionando para 

os pobres no enfrentamento da pobreza?  

Várias iniciativas vêm sendo feitas para verificar este impacto, haja vista o 

volume de interesse no assunto de financiamento disponível. Em 1995, a 

USAID (United States Agency for International Development) lança o AIMS 

(Assessing the Impacts of Microenterprise Services), que desenvolve cinco 
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ferramentas, sendo duas quantitativas e três qualitativas, especialmente 

desenhadas para apoiar as IMFs no ato de medirem o impacto e melhorarem a 

performance institucional a baixo custo. Estas ferramentas recomendam 

sempre comparar os clientes já participantes do programa aos clientes 

entrantes, e usar a diferença entre os resultados para estimar o impacto do 

programa. A idéia por trás dessa metodologia parte do fato de que tanto os 

clientes já participantes quanto os entrantes têm decidido juntar-se ao 

programa de microfinanças. Assim é possível deduzir que ambos os grupos 

têm “espírito empreendedor” e essa base tornava os grupos iguais. No entanto, 

outros estudos têm revelado que essa assunção carece de validação. As obras 

de Nathanael Goldberg et al. (2005) e de Dean Karlan (2001) criticam a 

validade deste tipo de comparação, especialmente porque, como outros 

estudos já têm mostrado, os clientes que entraram anteriormente podem diferir 

dos que entraram depois no seu background, motivações e capacitações.  

Uma outra iniciativa é o estudo do já mencionado Nathanael Goldberg (ibid.), 

convidado para pesquisar e apresentar um trabalho que compile os resultados 

de um número significativo de estudos sobre impacto, identificando os 

principais achados. A idéia é que um estudo sério seja realizado, buscando 

discussões abalizadas sobre este impacto, fundamentadas em dados 

empíricos e não baseadas em ideologia e emoção. 

Em síntese, o que a avaliação de Goldberg (2005) destaca sobre estes estudos 

de impacto é a seguinte: 

5.1 Empoderamento  

Goldberg percebe, ao analisar estes estudos, que alguns dos resultados na 

área de empoderamento das mulheres podem ser realmente difíceis de 

mensurar, o que complica, de fato, acessar a qualidade de um impacto. 

Incremento de receitas pode ser facilmente mensurado, mas não acontece o 

mesmo com o empoderamento.  O que sempre se pode obter são as 

perspectivas dos respondentes. Além do mais, é provável que o próprio fato 

das mulheres escolherem participar de um programa de microfinanças já 

indique que elas são mais empoderadas do que aquelas que não o fazem. 

Portanto, demonstrar que os participantes envolvidos no programa são mais 
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empoderados que os que não participam, pode, na verdade, não representar 

muita coisa.  

Outro trabalho visto por Goldberg é o estudo de Syed Hashemi et al. (1996), 

que investigou os participantes do Grameen Bank. Os autores, em vez de 

apresentarem perguntas diretas, usam indicadores que consideram como de 

empoderamento, baseados em oito componentes, a saber, mobilidade, 

segurança econômica, habilidade de fazer compras pequenas, habilidade de 

fazer compras grandes, envolvimento nas decisões importantes da família, 

liberdade relativa da dominação dentro da família, consciência política e legal e 

participação em protestos e campanhas políticas. O resultado apontou para um 

aumento de 16% da possibilidade de uma cliente feminina ser empoderada, 

segundo aqueles critérios. Na verdade, percebe-se também que, mesmo as 

mulheres que não participaram da pesquisa, estão propensas duas vezes mais 

a serem empoderadas por se encontrarem simplesmente em uma das vilas 

atendidas pelo Grameen, que contribuí obviamente para a formação e 

estabelecimento de uma cultura na comunidade de empreendedorismo e 

empoderamento. Isso, obviamente, sugere a existência de um efeito cultural de 

microfinanças nas normas e vivências das comunidades. Mas também pode 

indicar que o Grameen seleciona comunidades relativamente empoderadas 

para executar seus programas.  

Os estudos de Barbara Mknelly e Christopher Dunford, em Gana (1998) e na 

Bolívia (1999), também medem o empoderamento das mulheres, e em Gana 

acham impactos positivos limitados. As mulheres participantes têm voz ao 

enviar seus filhos para escola, e existe uma maior probabilidade de serem 

membros de uma comunidade ou de grupos fora de suas famílias, assim como 

ajudar amigos no trabalho, além de oferecer conselhos em negócio e saúde 

para outros. Já no estudo realizado na Bolívia, os autores desenvolvam uma 

medida composta para empoderamento, com os seguintes itens: ser membro 

de um grupo ou associação; ajudar um amigo com seu trabalho nos últimos 

seis meses; oferecer conselho em saúde ou nutrição; oferecer conselho em 

negócios; falar na assembléia geral da comunidade; ter ou se candidatar para 

um cargo eletivo; participar ao hospedar ou receber um festival na comunidade. 

Percebe-se um índice de empoderamento, no qual as mulheres que acessam 
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microfinanças obtêm uma nota de 4.2, na escala de 7, e as que não acessam 

conseguiram apenas 2.8, como nota.   

5.2 Uso de contraceptivos 

Goldberg aponta que o trabalho de Muhabub Hossain (1998), que pesquisado 

em Bangladesh, indica terem os participantes do programa altos índices de uso 

de contraceptivos.  No entanto, uma análise no atual número de nascimento do 

período coletado não revela uma relação estatística entre crédito e fertilidade. 

O estudo não esclarece sobre essa possível discrepância de nascimentos, 

provavelmente porque os contraceptivos mais comuns utilizados são para 

homens (usualmente pílulas e mais baratos que os femininos), e o uso deles 

implicava aquiescência do companheiro ou cônjuge. Por outro lado, há um 

acréscimo no número de anos que as mulheres participantes do programa 

acham que suas filhas deveriam alcançar níveis mais avançados de educação, 

o que revela, considerando-se o contexto, um aumento significativo de 

percepção do valor da educação para aquelas mulheres. 

5.3 Nutrição e Educação 

Goldberg aponta que os estudos realizados na África por MkNelly e Dunford 

(1998), citados anteriormente, mostram que os participantes do programa 

tendem mais a amamentar suas crianças e adiar a introdução de outros 

alimentos na dieta dos bebês até a idade idealmente posta pelo consenso 

nutricional. Também estão mais propensas a reidratar as crianças com diarréia, 

oferecendo-lhes solução de reidratação oral. Isto quer dizer que têm condições, 

após o acesso às microfinanças, de realizar estas ações. Esse dado se mostra 

significante no aumento da relação de altura e peso por idade para os filhos 

dos participantes. Outros estudos, como os de Mark Pitt et al. (2003), 

demonstram um impacto substancial na saúde das crianças de clientes 

mulheres têm feito empréstimos, embora não conseguindo os mesmos 

resultados para homens que obtêm o mesmo tipo de empréstimo.  

O relatório de Goldberg mostra haver uma variedade de situações, nas quais 

as microfinanças mostram ter um impacto positivo, da mesma forma que, em 

outras, permanece carente de provas. Microfinanças, portanto, funcionam? A 
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revisão de vários trabalhos feitos por Goldberg evidencia que programas de 

microfinanças, em alguns casos, podem aumentar receitas e levantar as 

famílias acima da linha de pobreza. É percebido também que depois do acesso 

às microfinanças, em alguns casos, observa-se melhoria na nutrição das 

crianças e, em outros aumento nos índices de matrículas nas escolas. No 

entanto, seria imprudente responder simplesmente que microfinanças 

funcionam bem, e a razão apontada por Goldberg é de que não existe uma 

única forma de fazer microfinanças, o que dificulta o teste e avaliação. As IMFs, 

avaliadas no paper de Goldberg, servem a diferentes tipos de clientes, 

possuem uma variedade de serviços e operam em regiões extremamente 

heterogêneas. Ninguém, portanto, segundo ele, pode dar uma resposta 

definitiva se microfinanças funcionam como uma estratégia de redução de 

pobreza numa base universal. A questão básica é o que está sendo testado 

nestas avaliações? Qual é o objetivo e propósito? Em que contexto o crédito é 

oferecido? urbano ou rural? Quem são os beneficiários? Os mais pobres? O 

pobre acima da linha de pobreza que pode oferecer condições de garantias 

mais efetivas? Em suma, o que é sugerido no trabalho de Goldberg, ao analisar 

vários estudos de impacto, é uma definição clara da base de avaliação, para se 

chegar a resultados mais precisos e, eles serão tanto mais precisos quanto 

mais forem contextualizados. Goldberg diz que, de maneira geral, as 

evidências apontam em duas direções: 1) existe muita coisa pelas quais 

podemos ficar entusiasmados; 2) Ainda há muito a ser descoberto sobre as 

muitas maneiras através das quais microfinanças funcionam ou não funcionam 

para tipos diferentes de clientes. O achado final é que microfinanças têm se 

mostrado, no geral, como uma ferramenta útil na redução da pobreza, mas não 

a única. Considerando todas as sutis diferenças entre clientes e contextos, o 

autor conclui que as evidências, mesmo sendo positivas, ainda não são 

suficientes. Não existe ainda qualquer estudo ou conjunto de estudos que 

possam ser considerados plenamente satisfatórios.  

O que estes achados podem dizer? Os relatórios dos Microcredit Summit 

(1995) afirmam que mais de 80% dos clientes de microfinanças são mulheres. 

Esta informação é importante, porque sendo assim, muitos dos estudos de 

impacto tratam exclusivamente de mulheres, e, portanto, não podem significar 



 148 

impacto relacionado a gênero, já que os estudos em sua maioria se 

concentram em mulheres. Igualmente, alguns estudos focam em relação de 

gênero, como o de (KHANDER, 2005) que achou impacto substancial quando 

os empréstimos foram feitos por mulheres, e praticamente nenhum impacto, 

quando por homens. 

Dois outros estudiosos que se debruçam para analisar os impactos foram 

Roodman e Morduch (2009). A proposta deles é revisar os estudos mais 

influentes nesta área. Nos trabalhos investigados, eles afirmam que a literatura 

de impacto em microfinanças se baseiam quase exclusivamente em métodos 

não experimentais. As dificuldades de estabelecer relações causais em 

estudos de microfinanças são bem conhecidas.  

Algumas pesquisas, no entanto, têm tentado estabelecer relações causais, e 

algumas dessas são financiadas pelo Banco Mundial, e realizadas pelo 

Bangladesh Institute of Development Studies in Bangladesh. Duas obras em 

particular se sobressaem: Credit programs for the poor and the health status of 

children in rural Bangladesh (PITT; KHANDER, 1998) e Micro-finance and 

poverty: evidence using panel data from Bangladesh (KHANDER, 2005). O 

estudo realizado por eles sobre microfinanças em Bangladesh tem sido 

avaliado pela agência da Grameen nos Estados Unidos, como a avaliação de 

impacto mais confiável sobre um programa de microfinanças até o momento 

(GOLDBERG, 2005; DUNFORD, 2006). Estas pesquisas não têm ficado sem 

críticas, especialmente por serem realizados pelo Grameen para estudar a 

respeito dele próprio na Índia. Roodman e Morduch (2009) acreditam que se 

torna necessário dar uma nova olhada nestes trabalhos, porque eles têm sido 

aceitos sem maiores críticas. 

Em suma, os artigos de avaliação de impacto de Pitt e Khandker (1998) e 

Khandker (2005) trazem à tona três ideias centrais sobre microfinanças nos 

trabalhos estudados. A primeira é que microfinanças têm se mostrado 

eficientes em reduzir pobreza de maneira geral; a segunda afirma que elas 

fazem exatamente isto, especialmente quando mulheres tomam empréstimos, 

pois nestes casos, se vê melhoria significativa na família, especialmente na 

educação e na nutrição; e a terceira diz que são os extremamente pobres que 

mais se beneficiam quando conseguem acessar os serviços microfinanceiros. 
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Além destas, Morduch (1998) ainda afirma que em geral os trabalhos por eles 

investigados, indicam que microfinanças ajudam as famílias a 

contrabalançarem seus gastos, diminuindo necessidade e fome em tempos 

difíceis. No trabalho mais recente, Roodman e Morduch (2009) ainda não 

perceberam nenhuma contradição nestas ideias. O que afirmam é que 

evidência estatística decisiva a favor desses pontos está ausente nos referidos 

estudos e é extraordinariamente rara na literatura como um todo. Isso demanda 

trabalhos mais significativos nessa área, principalmente trabalhos locais ou 

regionais, contextualizados e que contraponham as informações oriundas de 

pesquisa de mapeamento com pesquisa de profundidade. 

Os autores Banerjee, Duflo, Glennerster e Kinnan (2009), mostram em seu 

trabalho, uma avaliação de efeitos em grupos que acessaram as microfinanças, 

ao investigarem 52 de 104 favelas de Hyderabad, Índia, em 2005. De 15 a 18 

meses depois da introdução do programa de microfinanças nessas áreas, uma 

survey é conduzida em 65 famílias de cada uma das 52 favelas, perfazendo um 

total de 6.850 famílias. O propósito é o exame do efeito das microfinanças em 

relação a temas que tratam diretamente com pobreza, incluindo consumo, 

criação de novo negócio, receita do negócio, além de outros resultados de 

desenvolvimento humano como: educação, saúde e empoderamento da 

mulher. No geral, os resultados mostram impactos significantes e substanciais 

nas duas áreas acima mencionadas, ou seja, em relação ao desenvolvimento 

do negócio e ao desenvolvimento humano. Verifica-se também impacto 

significante na aquisição de ativos familiares, especialmente ativos do negócio.  

No entanto, não é evidenciado impacto no consumo médio da família. Também 

não pareceu existir algum efeito percebido em qualquer dos resultados de 

desenvolvimento humano, embora tenha sido conjecturado pelos autores, que 

em relação a isso, as coisas poderiam se mostrar diferentes, mas em longo 

prazo, provavelmente devido a uma contenção de despesas, quando se está 

estabelecendo inicialmente um negócio. 

Em vários estudos (LUNDBERG et al., 1997), verifica-se que quando se 

comparam as decisões de homens com decisões de mulheres quanto ao uso 

dos resultados financeiros do negócio, essas gastam mais na educação e 

saúde das crianças. Isso pode apontar também um maior poder de decisão ou 
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de barganha para as mulheres. Os estudos, no entanto, não mostraram efeitos 

significativos em saúde e educação. Contudo, um impacto importante do 

estudo é em despesas duráveis e um decréscimo significante em bens, que os 

próprios respondentes frequentemente chamaram de bens de “tentação” 104. 

Ou seja, o decréscimo de investimento em bens de tentação e aumento de 

gastos em bens duráveis indica que, pelo menos, um dos valores atribuídos a 

microfinanças pode ser correto; elas podem contribuir para mudar padrões de 

comportamento e, portanto, para mudança de vida. No quesito mudança de 

padrões de comportamento, os pesquisadores reportam que o acesso ao 

crédito pode atuar como instrumento disciplinador, o qual ajuda as famílias a 

minimizarem despesas que eles gostariam de reduzir, mas que acham difícil, 

na prática.  

Em síntese, microfinanças tem se mostrado uma ferramenta que deve ser 

levada em conta na tarefa de enfrentar a pobreza. O fato de não existirem 

ainda estudos definitivos e conclusivos, deve-se, sobretudo, à não existência 

de uma só maneira de realizar microfinanças, e também à grande variedade de 

pessoas e de contextos culturais, o que dificulta uma avaliação universal. 

De maneira geral, a literatura sobre impacto indica que microfinanças tem sido 

eficiente em reduzir as condições do empobrecimento, porém de forma 

localizada, pontual. E ainda, que outros estudos são necessários, levando em 

consideração as diversidades da aplicação das microfinanças, dos contextos 

em que são aplicadas, as condições objetivas da reprodução social. Tudo isso 

exige trabalhos locais ou regionais, com estratégias metodológicas que 

descrevam claramente o que acontece, e que se aprofundem nas diferentes 

particularidades. Estes pressupostos estão sendo considerados na estratégia 

metodológica desta tese. 

                                                 
104 Os bens de tentação apontados foram álcool, fumo, jogo e comer fora de casa.  
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 
O objetivo desta pesquisa é investigar o fenômeno das microfinanças num 

contexto de reprodução social, apropriar-se dos resultados desta ação, 

proceder a análise destes resultados e identificar os resultados do programa de 

microfinanças, a partir da singularidade da experiência da Visão 

Mundial/ANDE.  

Nas ciências sociais, cada vez mais se torna patente que a realidade social é 

rica e fruto do dinamismo da vida tanto coletiva quanto individual dos sujeitos 

sociais e dos significados que transbordam dela (MINAYO, 2004, p.15). Nelas 

que o conhecimento científico pode ser entendido como uma construção o 

entendimento do fenômeno estudado, é aproximativo, não tendo a pretensão 

de revelar a “verdade”.  

A pesquisadora, por sua vez, não deve ser vista como observadora puramente 

objetiva, pois esta possibilidade não existe para seres históricos, mas sim como 

alguém que, mesmo profundamente comprometida a entender o fenômeno 

como ele acontece, tem seus interesses, vieses, preferências e valores. 

A metodologia adotada, portanto, neste trabalho, é entendida como uma 

maneira de trabalhar com critérios e estará a serviço do que se propõe, a 

saber, neste estudo, ou seja, as situações relacionadas ao problema de 

pesquisa (MATTOS, 2005). 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos usados nas seguintes 

seções gerais: delineamento da pesquisa, estratégias de pesquisa, e as 

técnicas usadas para análise dos dados. 

 

6.1 Delineamento da pesquisa. 

Esta tese busca, num primeiro momento, ler, entender e refletir sobre o 

contexto onde as microfinanças se situam no Brasil e no mundo. No entanto, o 

estudo não pretendeu ser só teórico, propôs-se a analisar a singularidade da 

Visão Mundial e ANDE, situando-as em um contexto mais amplo do mercado 

de microfinanças. Sendo assim, optou-se por uma abordagem quantitativa, 
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qualitativa105, o que parece ser a estratégia metodológica mais adequada à 

natureza da pesquisa.  

Para alguns, a integração entre abordagens qualitativas e quantitativas ainda 

soa estranha, pois como Thompson (2004, p.236) diz: “pesquisa usando um 

olho em vez de dois”, tem sido uma característica típica das pesquisas em 

ciência sociais. No entanto, a situação está mudando e cada vez mais, os 

pesquisadores, notadamente, aqueles que estão nas ciências sociais, têm 

buscado usar ambos os olhos. De fato, começa a existir um consenso 

emergente de que, quando as abordagens são combinadas, pode propiciar um 

conhecimento de um fenômeno de maneira mais holística e criar conhecimento 

socialmente mais útil (CARVALHO e WHITE, 1997; WHITE, 2002; KANBUR e 

SHAFFER, 2006; HULME e TOYE, 2006). É necessário reconhecer que este 

consenso, embora esteja crescendo em força, não é definitivo. As tensões 

ainda existentes vêm das escolas e ideologias dos pesquisadores, e da zona 

de conforto em que muitos deles se situam e, pensar em outra abordagem 

implica estudar e dominar razoavelmente um metier ainda distante. 

Uma das características do método de pesquisa qualitativa é que ela assume 

ser a realidade construída pelas pessoas nas interações que elas têm com seu 

meio social. Segundo Merrian (1998, p.5), o método de pesquisa qualitativa é 

um “conceito guarda-chuva cobrindo algumas formas de investigação e que 

nos ajuda a entender e explicar o significado do fenômeno social com a menor 

quebra possível do ambiente natural”. 

A pesquisa qualitativa é baseada na visão que a realidade, tal como percebida, 

é construída pelos indivíduos nas diversas interações que têm na vida. 

Portanto, partindo da observação da aparência do fenômeno, pretende-se uma 

aproximação dos determinantes constitutivos do próprio fenômeno. 

Merrian (1998), ao falar sobre pesquisa qualitativa, descreve cinco formas de 

investigação: pesquisa qualitativa básica ou genérica, estudo de caso, estudo 

etnográfico, fenomenologia e grounded theory. De acordo com essa 

classificação, este nosso estudo se classifica como um misto de pesquisa 

                                                 
105 Na abordagem qualitativa, contou-se com a consultoria do Prof. Dr. Marcos Gilson Gomes 
Feitosa, especialista em Administração e Metodologia de Focus Group. Do Curso de 
Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas CCSA – UFPE. 
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básica. Pode ser considerada uma pesquisa genérica e básica porque, para 

essa autora, ela busca entender um fenômeno ou um processo, procurando 

saber as perspectiva e visões de mundo das pessoas e das situações 

envolvidas.  

Este estudo se propôe a trabalhar com a perspectiva de totalidade da 

historicidade, ampliando assim, a possibilidade de ultrapassar os limites de 

alguns instrumentais metodológicos.  Quanto aos fins, esta pesquisa pode se 

classificar, como exploratória e descritiva (VERGARA, 1997). Tem este caráter 

exploratório porque, como já foi afirmado, há poucas produções de pesquisas e 

muito pouco conhecimento sobre as contribuições de programas de 

microfinanças, particularmente no Brasil. 

Nesta pesquisa, procura-se obter um maior entendimento sobre o tema, e 

especialmente sobre o caso em questão, a instituição microfinanceira 

associada à Visão Mundial, ANDE.  

A opção por essa natureza de pesquisa, veio facilitar o entendimento pois, se 

tratou de uma pesquisa definida com um marco teórico que tem como 

referência central o materialismo histórico dialético. Esta referência demanda 

uma estratégia de pesquisa que permite fazer uma abordagem dialética e 

histórica do fenômeno estudado, percebendo, ao mesmo tempo, as forças que 

se abatem sobre o tema de microcrédito assim como a perspectiva daqueles 

que fazem uso dela.  Entende-se que o estudo possibilita que se trilhe por este 

caminho, já que se pretende entender melhor os efeitos do microcrédito nas 

vidas das pessoas no contexto multifacetado em que elas se encontram. A 

pesquisa que usa a estratégia de estudo tratando a singularidade está 

interessada em compreender mais profundamente os processos envolvidos.   

Embora a decisão tenha sido por estudar a singularidade do programa da 

ANDE, ela só pode ser entendida na relação com a particularidade e totalidade. 

A uma investigação desenvolvida nesta lógica pode ser elaborada sob 

diferentes perspectivas. Por isso, como se verá em seguida, é constatado que 

tanto a abordagem quantitativa, que serviu para mapear a situação e oferecer 

uma visão geral e abrangente do contexto estudado, quanto a qualitativa, 
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possibilitou aprofundar e perceber as nuanças não reveladas pelo olhar 

quantitativo.   

Registramos ainda, que a singularidade jamais poderia ser entendida fora da 

particularidade e universalidade, o que é identificado através do processo 

teórico-metodológico crítico.   

Na figura a seguir, denominada de Mapa Conceitual das Microfinanças, 

demonstra-se o caminho lógico assumido na definição das variáveis 

investigadas na realização do estudo sobre os efeitos das microfinanças sob 

diferentes níveis (negócio, família, indivíduo, Instituição). O mapa apresenta a 

potencialidade de radiação dos efeitos gerados com o acesso ao crédito. Esse 

mapa é tomado como ponto de partida para estruturação do caminho 

metodológico e, revela um conteúdo preliminar aos estudos, apontando para as 

possíveis potencialidades relacionadas ao processo de acessar crédito e 

fortalecer a unidade econômica. 
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Figura 4 - Mapa Conceitual das Microfinanças 
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6.1.1 Unidade de análise. 

A modalidade deste estudo entre singularidade, particularidade e 

universalidade, contempla os dados empíricos da Visão Mundial e ANDE. A 

primeira enquanto ONG - organização não governamental, internacional, que 

dá origem a ANDE. Seus supostos filosóficos e estratégicos se constituem 

como fio condutor do desenvolvimento da segunda, a ANDE, razão pela qual, 

não se pode estudar a ANDE, sem entender os processos históricos, 

ideológicos e filosóficos que permeiam a trajetória das duas organizações.  

De acordo com (EISENHARDT, 1989 apud GODOY 2006) em estudos desta 

natureza, direcionados à construção de teoria, recomenda-se que a escolha 

tanto da instituição estudada, quanto da unidade de análise tenha participação 

na construção da teoria emergente.  

Nossa opção por esta unidade de análise deve-se ao fato de ser coerente com 

o objeto de estudo. Concentramos nossos estudos na organização denominada 

Visão Mundial. Segundo Relatório Anual (2009, p. 6)  da Visão Mundial, ela se 

posiciona como:  

Uma organização não governamental cristã, brasileira, de 
desenvolvimento, promoção de justiça e assistência, que, 
combatendo as causas da pobreza, trabalha com crianças, famílias e 
comunidades a fim de que alcancem seu potencial pleno. Integra a 
parceria da Word Vision Internacional, que atua em aproximadamente 
100 paises.  

 

Para a execução das microfinanças a Visão Mundial cria a ANDE - Agência 

Nacional de Desenvolvimento Microempresarial.  

O programa de microcrédito inicial da Visão Mundial denomina-se PROMICRO 

- Programa de Microcrédito, que inicia suas atividades em 1995. O PROMICRO 

é implantado com objetivo de operar microcrédito106, cujo principal objetivo 

consiste na promoção do fortalecimento e desenvolvimento socioeconômico de 

empreendedores proprietários de microempresas. Ao longo de 10 anos, o 

programa apóia mais de 46 mil empreendedores. Uma vez que o experimento 

de operação do microcrédito é exitosa e representativa em termos 

operacionais, a Visão Mundial, consciente das limitações legais de suas 

                                                 
106 Neste período, a Visão Mundial só opera microcrédito, não microfinanças. 
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operações de microcrédito em junho de 2004, dá início ao processo de criação 

de uma ONG qualificada como OSCIP - Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, especializada em operar microfinanças. Essa definição 

basea-se no Decreto Lei 3.100/99 (que regulamenta a Lei 9.790/99) e na 

Portaria 361/99 do Ministério da Justiça.  

É criada a ANDE-Agência Nacional de Desenvolvimento Microempresarial107 

para continuar a operação da Visão Mundial, agora ampliando serviços de 

microfinanças.  

A Visão Mundial, como ONG, constitue-se em uma unidade referencial na 

operação de programas de microfinanças no Brasil e especialmente no 

Nordeste. Um outro forte argumento da escolha feita fundamenta-se na 

facilidade de acesso da pesquisadora, uma vez que por se tratar de tema de 

complexo alcance e acesso, microfinanças também geram concorrência de 

mercado. Normalmente as IMFs não disponibilizam generosamente as 

informações para o público externo, por serem informações extremamente 

estratégicas para a condução de suas ações.  

Em seguida e, de maneira breve, apontamos algumas fontes de informação 

importantes. 

6.1.2 Fontes de Informação. 

Empreendedores em geral e ou beneficiários de programas de microfinanças: 

foram a principal fonte de informação para análise dos resultados desta 

pesquisa, para entender as contradições e os efeitos do programa de 

microcrédito, na vida dos usuários do programa. Nesta pesquisa, os 

beneficiários que responderam os questionários ou participaram de grupos 

focais, são chamados de respondentes ou informantes.  

Referências bibliográficas e/ou estudos realizados pela ANDE e outros 

pesquisadores do tema constituíram-se fonte importante de informação.  

                                                 
107 ANDE - uma associação civil de direito privado, de caráter humanitário, sem fins lucrativos 
ou econômicos, regido por um estatuto e pelas disposições legais que lhe são aplicáveis.  
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Consultores e/ou informes de outras organizações que oferecem os mesmos 

serviços de microfinanças foram fontes complementares, considerados 

adequadas e confiáveis para apoiar no desenvolvimento desta pesquisa.  

A seguir uma representação gráfica dos passos que foram percorridos para 

identificação do problema de pesquisa.  

6.2 Estratégia metodológica: etapas de desenvolvime nto da 

pesquisa. 

O estudo da singularidade do programa da ANDE, é desenvolvido em quatro 

fases metodológicas, conforme mostra a figura representativa e a explanação a 

seguir:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2.1 Primeira fase: Acesso negociações para acesso  ao campo de 

pesquisa:  

É negociado com a Visão Mundial e ANDE o acesso às informações internas 

sobre o programa de microcrédito, a identificação de pessoas-chave que 

participariam como informantes da pesquisa, e também como seriam utilizados 

os resultados da pesquisa e os benefícios para a organização pesquisada. 

Durante o processo, são repassadas informações do andamento da pesquisa 

aos gestores da organização e aos participantes. Na fase de negociação são 

realizadas reuniões com os executivos responsáveis pela organização, 

esclarecendo o tema da pesquisa e a necessidade de acesso às informações 

pertinentes. 

Figu ra 5 - Fases do processo de pesquisa  
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6.2.2 Segunda fase: Inicial exploratória  

a) Pesquisa bibliográfica. 

O elemento fundamental desta fase é a pesquisa bibliográfica, quando se 

busca, em livros, artigos, revistas, e sites corporativos, as informações 

disponíveis e reflexões sobre o tema. É procurado identificar e analisar 

pesquisas anteriores que ofereçam subsídios mais relevantes para a questão e 

temas correlatos. Como a natureza desta pesquisa é uma combinação 

qualitativa e quantitativa, tendo como pano de fundo um paradigma teórico-

crítico, tenta-se discutir conceitos e justificar categorias que possam contribuir 

com o desvendamento do fenômeno e refletir sobre como tal entendimento 

poderia nos ajudar a compreender melhor e criticamente o contexto em que se 

situa o estudo em questão. A pesquisa bibliográfica é divida em três fases: 1) 

tornar claras as principais questões teórico-metodológicas pertinentes ao tema 

em estudo; 2) explorar e determinar as bibliografias incorporadas ao relatório 

do estudo e; 3) leitura e reflexão, compondo o referencial teórico necessário à 

condução da pesquisa. Além desses recursos de grande importância foram 

usados dados secundários referente à instituição. 

b) Imersão no contexto da organização. 

A imersão é viabilizado pelo fato de a pesquisadora ter acesso ao contexto da 

organização e da operação do programa do microcrédito previamente. Iniciam-

se, nesta fase, perguntas genéricas sobre os resultados das microfinanças e 

análise de documentos institucionais das duas organizações. Os dados obtidos 

então são analisados e discutidos com pessoas chave: liderança do programa 

de microfinanças, orientadora da pesquisa e mentores que apoiam neste 

processo de investigação.  

O objetivo desta ação é receber contribuição de diferentes fontes sobre a 

pertinência e relevância das observações coletadas. Vale ressaltar que as 

perguntas são direcionadas às pessoas pertencentes e/ou conhecedoras do 

ambiente da organização e particularmente do programa de microfinanças. É 

realizada também pesquisa documental. Segundo Godoy (1995, p.21), a 

pesquisa documental consiste no “exame de materiais de natureza diversa, que 



 161 

ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, 

buscando-se novas e/ou interpretações complementares”.  

Desta forma, vai-se a procura de documentos incluindo: matérias de jornais, 

publicação de revistas, pesquisas de resultados já realizadas pela organização, 

relatórios do sistema de informação e gestão do programa de microfinanças 

relacionados aos beneficiários, especialmente relatórios que contenham dados 

estatísticos sócio-econômicos e descritivos, histórias e depoimentos de 

beneficiários do programa, políticas organizacionais, planejamentos 

estratégicos e planos de negócios. Isso visa ampliar as evidências que 

conduziriam à descrição e elucidação do fenômeno estudado. Segundo 

(BECKER; 1997 apud MAZZOTI, 2002 p. 169), um fato importante a ser 

observado pelo pesquisador é:  

Qualquer que seja a forma de utilização dos documentos, o 
pesquisador precisa conhecer algumas informações sobre eles, como 
por exemplo, por qual instituição ou por quem foram criados [...] com 
que propósito foram elaborados. A interpretação de seu conteúdo não 
pode prescindir dessas informações. 

 

Em tal fase exploratória, a pesquisadora também coleta informações de 

publicações internacionais de centros de referência de estudos de impacto das 

microfinanças e participa de seminários nacionais e internacionais sobre o 

tema. Assim são buscados estudos atualizados que ajudem a dar uma 

perspectiva de como os efeitos das microfinanças têm se evidenciado, 

possibilitando à pesquisadora, uma aproximação com a particularidade do tema 

e universalidade. 

6.2.3 Terceira fase: investigação focalizada. 

É, então, iniciada a coleta de dados, e esta ação ocorre de forma sistemática 

com a utilização de instrumentos auxiliares, o que permite a descrição do 

fenômeno, bem como a sua interpretação. A coleta de dados é conduzida a 

partir das seguintes fontes de evidência descritas, e que são combinadas de 

forma a contribuir no desvendamento da questão estudada.  

a) Observação não-participante. 

A observação não participante, segundo GODOY (2006), ocorre quando o 

pesquisador, tendo acesso à instituição estudada, a olha de dentro, atenta às 
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ocorrências e aos eventos e acontecimentos importantes. Com foco nos 

objetivos da pesquisa e com o suporte de um roteiro de observação, possibilita 

registrar o máximo de ocorrências capazes de contribuir no desvendamento do 

estudo. Estas observações ocorrem também em visitas às comunidades, em 

diálogos com clientes, reuniões de grupos de empreendedores e em reuniões 

organizacionais durante o processo da pesquisa.  

b) Questionários.  

De acordo com Kornhauser e Sheatsley (apud Jahoda, Deustch e Cook, 1951, 

p. 613), “o investigador deve pesar os méritos de várias técnicas para a coleta 

dos dados desejados”, podendo ainda combinar técnicas de coleta de dados.  

O roteiro do questionário é elaborado levando em conta as leituras feitas, 

especialmente aquelas que lidam com avaliação de impactos, assim como as 

observações e conversas com pessoas-chave realizadas nas fases anteriores. 

Elabora-se um mapa conceitual (Anexo A), para definir as variáveis e suas 

articulações. Procura-se estabelecer os níveis de avaliação, tipos de impactos 

e variáveis envolvidas, conforme registrado a seguir no Mapa de Avaliação: 

efeitos e variáveis. 

Figura 6 – Mapa de Avaliação: efeitos e variáveis 

 

Fonte: Adaptado de FINRURAL, serviço de avaliação de impacto, 2003. 
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A unidade econômica tinha que ver com o negócio do empreendedor (receita, 

geração de trabalho, lucro, crescimento, investimentos, etc.), a unidade familiar 

buscou-se perceber os efeitos das microfinanças na família nas áreas de 

(educação, segurança alimentar, ativos, saúde, dentre outros), o foco indivíduo 

observou-se o empowerment (informação, auto-estima, habilidades 

desenvolvidas e satisfação). Outro nível importante de analise, foi a Instituição 

ofertante do crédito, especialmente no que diz respeito à satisfação dos 

serviços e normativa do Programa. Com esta estrutura metodológica, foi 

estabelecido o modelo de questionário que aparece em anexo no final deste 

trabalho. As perguntas do questionário foram elaboradas levando em conta a 

estrutura metodológica indicada acima. 

No levantamento de dados, opta-se por não ter “grupo de controle” e sim por 

elaborar perguntas que coletem a informação dos respondentes, desde a 

entrada até o estágio atual. Consideram-se informantes qualificados para 

pesquisa, aqueles com mais de 02 anos no programa.  A razão para tomar esta 

decisão é que ter um grupo de controle diferente do estudado traria algumas 

dificuldades de verificação. Entre outras, uma é que a facilidade ou dificuldade 

de um grupo, um resultado positivo ou negativo do empréstimo poderia ser 

fruto não necessariamente das condições do crédito oferecido, mas de 

características das pessoas e do contexto de origem delas. Hulme (1999) já diz 

que a ideia de usar “grupos de controle” só é possível se o grupo de controle 

ou comparação representar bem o primeiro. Como não se tem controle sobre 

as variáveis que influenciam o segundo grupo, a validade deste exercício fica 

comprometida. Ressalta-se, aqui, não passe despercebido para a 

pesquisadora, a afirmação das múltiplas determinações que dirigem um 

específico fenômeno. A presença continuada da pessoa no programa de 

microcrédito (acima de 02 anos), no entanto pode ajudar tanto o sujeito a 

realizar sua auto-avaliação, resgatando fatos ocorridos em seu processo 

histórico, quanto à pesquisadora, que analisa os nexos causais e as 

incidências de fenômenos correlacionados.  

Os questionários são utilizados durante esta pesquisa de forma combinada ou 

isolada, a depender da circunstância do momento, possibilitando assim à 
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pesquisadora compreender o significado atribuído pelos gestores da ANDE e 

pelos sujeitos do microcrédito.  

O questionário contém perguntas abertas e fechadas, de forma a combinar 

objetividade na consecução das respostas com flexibilidade para obtenção de 

outras informações. Depois do questionário pronto, é testado em um grupo de 

controle do questionário, realizando-se, em seguida, ajustes necessários. Vide 

questionário no (Anexo A).  

Após essa etapa, elaborou-se uma planilha em excell no modelo de matriz, que 

é adaptada ao programa STATISTICA, o que facilita em grande medida o 

tratamento e análise quantitativa dos dados. Tabelas e gráficos são elaborados 

a partir deste software. Os questionários preparados desenham-se para os 

clientes ativos no programa há mais de 02 anos.  

 

c) Definição da amostra 108:  

A população total de clientes ativos da ANDE nas unidades definidas para a 

pesquisa em dezembro de 2008 é 4.448 indivíduos, divididos entre as cidades 

de Fortaleza (1.820), Recife (1.118) e Montes Claros, MG (1.550). Essas áreas 

são escolhidas pelos seguintes critérios: a) tempo de operação, por se tratar 

das unidades mais antigas; b) utilização de metodologias similares; c) média 

dos créditos e prazos equivalentes; d) conjuntura urbana de alta complexidade 

(Recife e Fortaleza) versus um contexto de baixa complexidade (Montes 

Claros); e) conjuntura socioeconômica de grande concentração de pobreza. 

O tamanho da amostra calcula-se considerando-se, um Erro Tipo I de 5% e um 

Erro Tipo II de 80%, e considerando-se, para efeito de cálculo, uma população 

de aproximadamente 5.000 indivíduos, e com uma margem de precisão de 4%. 

Com isto obtém-se um valor de 529 participantes. Este número aumentado 

para 600, levando-se em conta eventuais erros de preenchimento nos 

questionários. Dos 600 indivíduos selecionados aleatoriamente, a participar da 

pesquisa, utilizando o critério do filtro dos dados do sistema da instituição. São 

                                                 
108 A amostra foi definida pelo consultor Prof. Dr. Bruno Campello, especialista em estatística 
do Curso de Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas CCSA - UFPE 
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obtidos 573 questionários respondidos, indicando precisão de 

aproximadamente 3,75% de margem de erro. 

Processo coleta de dados:  

O processo de coleta de dados é realizado no período de dezembro 2008 a 

fevereiro 2009 (03 meses), com a realização de visitas de campo nas unidades 

da ANDE das cidades de: Fortaleza-Ceará, Recife-Pernambuco, Montes 

Claros-MG. Contrataram-se facilitadores para a coleta de dados, afastando as 

possibilidades de influencias tanto dos agentes de crédito que trabalham direto 

com os clientes, como do gestor da organização, o que garante maior 

imparcialidade nas respostas. Os grupos focais são conduzidos por 

especialista109 na metodologia de “Focus Group”, contratado para a condução. 

Os resultados da análise destes questionários aparecem no capítulo de análise 

dos dados institucionais e nas conclusões da tese, juntamente com a análise 

qualitativa. 

d)  Focus group. 

Pela natureza desta pesquisa resultante da combinação do método quantitativo 

e qualitativo, adota-se a modalidade de Focus Group como uma importante 

ferramenta associada às demais para contribuir na resposta da pergunta da 

pesquisa.  

A utilidade de Focus Group na pesquisa, devido ao seu caráter qualitativo, 

deve-se, entre outras coisas, à sua capacidade de aprofundar as percepções 

dos participantes, devido, sobretudo às interações que ocorrem no diálogo do 

grupo e que servem como gatilhos de memória para percepções de outra forma 

permaneceriam não lembradas. Segundo (Freitas e Oliveira, 2006:325; 327): 

Focus Group é um tipo de entrevista em profundidade realizada em 
grupos, cujas reuniões têm características definidas quanto a 
proposta, ao tamanho, à composição e aos procedimentos de 
condução. [...] do ponto de vista da ciência social, ele é utilizado pelo 
seu próprio conteúdo e como um complemento para métodos tanto 
qualitativos quanto quantitativos. 

A adoção desta técnica ajuda a reforçar o desenho da pesquisa. O escopo 

desta pesquisa aponta para a necessidade de investigar os sujeitos do 

                                                 
109 Na condução do Grupo Focal, contou-se com apoio do  consultor Prof. Doutor Marcos 
Gilson Gomes Feitosa, especialista em Administração e Metodologia de Focus Group. Do 
Curso de Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas CCSA - UFPE 
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microcrédito, os empreendedores. O grupo focal ou focus group é uma técnica 

extremamente apropriada dada a sua flexibilidade e possibilidade de riqueza na 

coleta de dados. É particularmente útil quando se pretende esclarecer pontos 

não explicitados em entrevistas, ou, como no presente caso, aprofundar 

algumas temáticas ou esclarecer alguns pontos levantados pelos questionários. 

No entanto, esta técnica de focus group, além de contribuir para facilitar a 

interação, corrobora para que as informações dos participantes sejam repletas 

de subsídios para o esclarecimento das conexões entre as múltiplas 

determinações. 

Durante este período de pesquisa, realizam-se reuniões com os 

empreendedores nas comunidades. O planejamento dos grupos focais é 

conduzido tomando em conta a premissa sugerida por Freitas e Oliveira (2006, 

p. 332) “Cuidados com o planejamento da atividade não garantem bons 

resultados, mas uma abordagem desatenciosa para o desenho e a execução 

muito provavelmente produzirá resultados inadequados”.  

É feita uma opção por 06 grupos focais com um total de 78 pessoas e uma 

média de 13 participantes em cada um deles, média recomendada pela 

metodologia. Os membros dos grupos focais são escolhidos no universo dos 

que responderam ao questionário. O critério para esta escolha é o da 

disponibilidade e acessibilidade. Realizam-se dois grupos em Fortaleza 

(designados F1 e F2), dois em Recife (R1 e R2) e dois em Montes Claros 

(Moc1 e Moc2). Com a designação mostrada nos parêntesis eles aparecem na 

seção Análise dos dados institucionais - variáveis quantitativas e qualitativas. O 

guia orientador para as falas dos participantes dos grupos focais segue em 

grande medida o mesmo roteiro geral orientador dos questionários, conforme 

anexo B.  

6.2.4 Quarta fase: Análise, discussão e interpretaç ão dos resultados. 

Em decorrência da natureza e a combinação de diferentes instrumentos de 

pesquisa, a etapa de coleta e a análise dos dados, como não poderia deixar de 

ser, mantém uma relação de interdependência e se inter-relacionaram todo o 

tempo.  
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A última etapa da pesquisa consiste essencialmente em analisar os dados 

coletados à luz das formulações teóricas utilizadas, verificam-se as inter-

relações dos dados e suas múltiplas determinações, quando se analisa 

contexto, fatos históricos, dados históricos, tendências e incidência do 

fenômeno. Segundo Merriam (1998), na análise de dados é feita concomitante 

à coleta, de forma a identificar algum aspecto que demande re-elaboração, 

enquanto o pesquisador ainda estiver no campo. Posterior à pesquisa, porém, 

há o momento em que os dados coletados e as análises parciais serão 

interpretados conjuntamente, visando formar um todo coerente e detalhado 

sobre o fenômeno estudado.  

Por um lado, realiza-se aqui a análise dos dados quantitativos, contando com o 

benefício da adaptação do questionário a uma matriz possível de ser lida pelo 

software STATISTICA. A partir daí são elaboradas as tabelas e os gráficos, já 

devidamente analisados, tanto em sua individualidade e especificidade quanto 

em conjunto com outros gráficos e tabelas, buscando-se correlações e 

inferências com dados gerais apresentados, com indicadores sociais oficiais do 

Brasil correlacionados à tendência mundial através de outros estudos.  

Previamente à análise dos dados qualitativos, é feita a transcrição de todas as 

seções dos grupos focais. Este passo, como os demais da análise, é realizado 

pela própria pesquisadora, e se mostra muito útil, porque serve no próprio 

exercício da transcrição de uma re-imersão no material obtido, aprofundando 

as observações já realizadas. Embora o propósito final deste momento seja o 

de ter uma visão geral e panorâmica da fala dos respondentes, algumas 

observações são feitas à medida que a leitura ocorre, fruto da intuição e 

sujeitas à verificação posterior, quando serão justapostas à literatura e à 

análise quantitativa. 

No momento seguinte faz-se uma releitura das falas do grupo focal, agora já 

totalmente transcritas, pondo a atenção mais detida no teor das falas dos 

empreendedores. É organizada uma planilha chamada de Quadro Prévio para 

Análise de Dados, no (Anexo C), com três colunas, a primeira com o titulo 

tópicos (onde são listados os tópicos centrais e os sub-tópicos detectados nas 

falas dos respondentes); a segunda com o titulo linhas (onde se indicam em 

que linhas da transcrição aparecem as falas apropriadas e usadas); e a terceira 
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com o titulo Evidências nas Falas – Impacto (em que aparece o conteúdo das 

referidas linhas). Este tipo de organização ajuda na categorização dos dados e 

na posterior utilização das falas dos respondentes no texto da tese. 

Obviamente há a consciência que essa categorização e condensação de 

sentido das falas dos respondentes já representam em alguma medida 

interpretações da pesquisadora, ao ler e associar diversos comentários a uma 

expressão ou tema. Leva-se, assim em conta o que Coulon (1995) chama de 

indexicalidade e reflexividade.  

Quando qualquer indivíduo fala, ele usa uma significação mais ou menos 

comum e geral e ao mesmo tempo, as palavras podem adquirir um significado 

particular na situação em que é usada. Isto quer dizer que as palavras usadas 

por respondentes podem adquirir sentido “completo” a partir do contexto no 

qual são usadas. Uma expressão como “ajuda muito” pode querer manifestar 

que uma pessoa ou a instituição de fato ajudou, ou, se dita em um contexto de 

ironia, pode querer expressar exatamente o oposto de ajuda. Coulon chama 

isso de indexicalidade. Isto quer dizer que uma mesma palavra que aparece 

repetida por vários falantes em um grupo focal pode não querer dizer a mesma 

coisa ou se referir a um mesmo significado 110. 

Portanto, quando um indivíduo se expressa de forma inteligível, ele/ela usa 

sujeitos, verbos, complementos, etc., isto é, uma pessoa ao descrever uma 

situação vivenciada, ela de alguma forma a constitui. Coulon chama isso de 

reflexividade. Tal perspectiva se mostra importante na análise das falas dos 

respondentes, pois eles, ao descreverem a realidade do próprio dia-a-dia, 

como avaliaram o serviço recebido, como perceberam mudanças, como 

expressam seus sonhos, mostram como a experiência vivida por eles é 

reconstruída, adquire sentido e é construída como empreendedores recipientes 

do crédito. 

A sistematização final dos dados qualitativos concluída segue-se à 

incorporação destes dados, ao conjunto da análise dos dados quantitativos 

                                                 
110 Um respondente pode em uma de suas falas mencionar que a vivência do grupo solidário 
que fez parte foi “ótima”, que determinado agente de crédito é “maravilhoso”, e que ele foi 
“perfeito” como pagador, e o contexto em que essas palavras foram produzidas apontarem 
para o oposto de sua denotação primeira. 
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associados à literatura e a outros dados qualitativos, adquiridos na observação 

participante. Nesse processo identificam-se contradições, nexos e os efeitos do 

serviço de microcrédito. Nesse momento, tanto as análises quantitativas, 

quanto as qualitativas, assim como os indicadores sociais mais recentes, 

somados ao conjunto de literatura que expressa os elementos teóricos 

fundamentais utilizados, são correlacionados e trabalhados na busca da 

aproximação com o real. Na ultrapassagem da aparência do fenômeno, chega-

se à identificação de contradições e efeitos das microfinanças, no contexto da 

execução da ANDE, que se expressa enquanto singularidade na universalidade 

das microfinanças.  

Finalmente parte-se para a elaboração de conclusões a respeito do conteúdo 

estudado, de forma que permite uma aproximação às evidências dos efeitos e 

contradições, como resposta à pergunta de pesquisa, bem como à indicação 

de novos temas para pesquisas, baseadas nos elementos resultantes deste 

estudo. 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
INSTITUCIONAIS – ANDE: Variáveis Quantitativas e 
Qualitativas  

 

Este capítulo da tese descreve e analisa os resultados das variáveis 

quantitativas, correlacionadas com a análise dos dados qualitativos, os quais 

se encontram organizados de forma sistemática para melhor apreensão da 

configuração dos usuários111 da ANDE. Dessa forma, será demonstrado o perfil 

demográfico dos clientes e seu quadro sócioeconômico. Em seguida, 

apresentar-se-ão dados que configuram a atuação dos empreendedores e seus 

negócios, correlacionados aos indicadores sociais, identificando múltiplas 

determinações que podem configurar os efeitos do microcrédito para os 

sujeitos sociais envolvidos. Para tal, opta-se por sistematizar a apresentação e 

análise, levando em consideração a seguinte estrutura: a) unidade familiar; b) 

indivíduo; c) unidade econômica e d) instituição of ertante do crédito 

(normativa do programa) . Entende-se que necessariamente, esses aspectos 

estão correlacionados, uma vez que se constituem parte da totalidade social, o 

que contribui para a aproximação e compreensão da posição assumida pelos 

sujeitos sociais (os empreendedores), aqui em estudo.  

 

7.1 Perfil sócio-demográfico dos clientes ativos 

Conforme mencionado no processo metodológico da tese, inicia-se por 

identificar quem são os usuários (clientes) da pesquisa realizada. Em seguida, 

apresenta-se um retrato aproximado através da estatística descritiva dos 

principais dados demográficos referentes aos informantes da pesquisa 

quantitativa. 

 

 

 

                                                 
111 Daqui para por diante os usuários da ANDE refere-se aos “clientes” ou “empreendedores”. 



 171 

A tabela 4 compara os clientes da ANDE quanto aos seus principais dados 

demográficos:  

Variável Clientes ativos N Fração
Sexo Masculino 149 26%

Feminino 424 74%
Estado civil Casado 366,7 64%

Solteiro 131,8 23%
Divorciado 28,65 5%
Viúvo 17,19 3%
Concubinato 28,65 5%

Escolaridade Sem instrução 6 1%
Escrever o nome 15 3%
Básico 98 17%
Fundammental 134 23%
Fundamental Comp. 71 12%
Médio Incom. 66 12%
Médio Compl. 158 28%
Superior Incompl. 13 2%
Superior Compl + 2 2%

Natueza do negócio Comércio 573 66%
Indústria 573 4%
Serviço 573 29%

Fortaleza 171 29,84%
Recife 203 35,43%
M.Claros 199 34,73%
Individual 138 24,00%
Solidária 363 63,00%
Banco Comunitário 72 13,00%

Metodologia util izada 
para acessar o crédito

Distribuição geográfica
amostra

Tabela 4:  Estatística descritiva do perfil demográ fico da 
amostra.

 

 

7.1.1 - Sexo  

Os clientes da ANDE apresentam forte predominância do sexo feminino, com 

presença em cerca de 74% do universo da amostra e 26% representam o sexo 

masculino. Anteriormente, quando se tratou da expansão das microfinanças no 

Brasil e no mundo, identificou-se que, nos diversos contextos estudados, a 

predominância de mulheres em programas dessa natureza. Banerjee et al. 

(2009), demonstrando o crescimento das microfinanças no mundo, informa que 

mais de 160 milhões de pessoas foram atendidas, dentre elas, mais de 100 
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milhões eram mulheres. Os relatórios dos Microcredit Summit também apontam 

que mais de 80% dos clientes de microfinanças são mulheres. Ora, como se 

vê, a ANDE apresenta a mesma configuração do perfil mundial das instituições 

do gênero, o que permite confirmar um dado que expressa a universalidade do 

fenômeno. Os dados do PNAD (2008) revelam um aumento da participação 

das mulheres no mercado de trabalho, passando de 42,0% para 47,2% no 

conjunto do país, o que complementa o entendimento da ação empreendedora 

das mulheres, ou seja, quando não vendendo sua força de trabalho 

diretamente, elas estão se ocupando com atividades do pequeno 

empreendimento.  

Outra pesquisa, “Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça” (IPEA, 2007), 

revela que, ao longo da última década, a proporção de famílias chefiadas por 

mulheres passa de 19,7% em 1993 para 28,8% em 2006. Os indicadores ainda 

informam que, em 2008, o percentual de mulheres é de 38,1% e passa para 

42,1% chefiando famílias. Em relação à venda da força de trabalho, para os 

homens, o aumento é menor (de 63,6% para 64,7%), mas eles ainda estão 

mais presentes do que elas no mercado de trabalho. 

Embora estes dados sejam reveladores de uma conjuntura em crise, não é 

demais lembrar que é na base material da sociedade, na qual se estabelecem 

as relações de produção, que geram a necessidade da mulher vender sua 

força de trabalho, chefiar famílias, acumular extensas jornadas de trabalho, 

como forma de enfrentar as condições objetivas de sobrevivência impostas 

pela contradição da acumulação capitalista. A divisão do trabalho tem imposto 

às mulheres dupla ou tripla jornada de trabalho, pois além dos afazeres 

domésticos, cuidado das crianças, alimentação etc., a mulher tem entrado no 

mercado de trabalho, assumindo por vezes o papel de única provedora da 

família. No caso, o fenômeno das microfinanças, tão frequentemente acessado 

pelas mulheres, pode indicar a melhor conciliação entre essas duas demandas 

fundamentais postas para a mulher. Esse dado pode ser também confirmado 

nas respostas que os próprios informantes deram, quando questionados sobre 

razões e motivações para abertura dos negócios. Ver tabela 5, a seguir: 
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Tabela 5: Estatística descritiva das razões que motivaram

abertura do  negócio Fração N

Eu gostava da ideia de ter um negócio próprio 67,0% 573

Eu precisava trabalhar, necessidade família/crianças      52,2% 573

Eu precisava trabalhar em casa e cuidar da família    32,8% 573

Eu não gostava da ideia de ser empregado.              16,8% 573
Não consegui emprego, alternativa que tive      16,1% 573

Para pegar experiência e ensinar os filhos a trabalhar 13,8% 573
Outra 19,5% 573  

 

As três primeiras variáveis da tabela 5 apresentam maior frequência estatística. 

Como as perguntas permitem múltiplas respostas, os diferentes interesses 

motivadores da abertura de um negócio têm relação com aspirações pessoais, 

necessidade de conciliar o sustento com o cuidado da família. São 

determinações distintas, porem, coadunam-se com a realidade histórica 

vivenciada pela população usuária. Observa-se que 67,0% dos respondentes 

optam por esta variável: “gostava [m] da ideia de ter um negócio”, 52,2% 

“precisava [m] trabalhar para sustento da família e crianças” e 32,8% 

“precisava [m] trabalhar em casa e cuidar da família”. Uma quarta variável 

chama atenção, indicando que 16,8% “não gostava [m] da idéia de ser 

empregado”. Por um lado, pode indicar a existência de um perfil 

empreendedor; por outro, pode também expressar as forças determinantes dos 

aparelhos privados de hegemonia, ou seja, a disseminação do 

“empreendedorismo” como resposta ao desemprego estrutural, somado com as 

forças hegemônicas da mídia, que dissemina a idéia do Estado de programas 

de demissão voluntária, como forma de realização pessoal.  

Outros 16,1%, ao contrário do grupo anterior, revelam não conseguirem 

emprego e a única alternativa é empreender. Isso pode revelar um 

empreendedorismo por necessidade, ao mesmo tempo em que reflete a 

conjuntura de crise, do desemprego e da redução dos postos de trabalho. 

A tabela 06 apresenta as motivações dos empreendedores, compardas entre 

homens e mulheres, o que pode dar ao leitor, uma maior compreensão das 

motivações dos clientes por grupo de gênero: 
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Todos 

(n=573)

Homens 

(n=149)

Mulheres 

(n=424)

Eu precisava trabalhar, necessidade de dinheiro para família/crianças. 52,20% 49,00% 53,30% 0,37

Não consegui emprego de carteira assinada, foi a  alternativa que tive. 16,10% 9,40% 18,40% 0,01

Eu não gostava de idéia de ser empregado.              16,80% 22,80% 14,60% 0,02

Eu gostava da idéia de ter um negócio próprio. 67,00% 72,30% 65,10% 0,11

Eu precisava trabalhar em casa e cuidar da família. 32,80% 23,50% 36,10% <,01

Para pegar experiência e ensinar os filhos a trabalhar. 13,80% 14,10% 13,70% 0,9
Outra. 19,50% 22,80% 18,40% 0,24

Tabela 6: Estatística descritivas para as motivação para a abertura do negócio para a totalidade dos respondentes e 

comparando-se homens e mulheres.

Variáveis

Respostas Afirmativas

Teste 

Canônico 

(p)

 

 

7.1.2 Estado Civil  

Quanto ao estado civil, a amostra apresenta a distribuição dos clientes 

segundo estado civil, com uma forte incidência de casados. Para cada 10 

participantes do programa, aproximadamente 06 são casados, e para cada 10 

clientes 2,3 são solteiros.  

7.1.3 Escolaridade 

A análise da escolaridade revela maior concentração de sujeitos com menos de 

08 anos de estudo (ensino fundamental incompleto – 5ª a 8ª), ou seja, 

aproximadamente 44,1% da amostra. Outros 12,3% completam o ensino 

fundamental. Se as duas variáveis forem somadas (ensino 5ª. a 8ª. incompleto 

mais o ensino fundamental completo), verifica-se uma concentração de 56,4% 

dos sujeitos pesquisado nessas duas faixas de escolaridade. Uma segunda 

maior concentração está na faixa de ensino médio completo com 27,5%.  
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Gráfico 5 - Frequência de Escolaridade 

 

Os respondentes foram perguntados se seriam capazes de escrever uma carta 

para um parente. Dos entrevistados, 87,61% declararam poder escrever uma 

carta, o que confirma a distribuição da escolaridade compatível com os 

resultados apresentados, ou seja, alta concentração no ensino fundamental 

incompleto e ensino médio completo.  

O tema da educação figura entre os grandes desafios da Região Nordeste. 

Apesar dos esforços que vêm sendo feitos no País para a melhoria da situação 

educacional da população, há muito para ser realizado, segundo IBGE (2008, 

p. 2): 

O Brasil ainda contava, em 2007, com um contingente de analfabetos 
da ordem de 14,1 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade, 
o que corresponde a uma taxa nacional de 10,0%. A distribuição 
espacial deste grupo mostra uma concentração de analfabetos (52%) 
na Região Nordeste, o que representa 7,4 milhões de nordestinos 
que não sabem ler e escrever, esse contingente populacional alcança 
uma taxa de (20,0%) dos nordestinos, esta média ainda se mantém o 
dobro da média do Brasil. Por grupos etários, a PNAD revela que do 
total de analfabetos, 40,1% eram pessoas acima de 60 anos de 
idade, sendo ainda expressivo o percentual de analfabetos entre 40 a 
59 anos, 36,5%.  

 

É possível verificar no contexto brasileiro, uma importante redução da taxa de 

analfabetismo, em relação ao ano de 97, quando a taxa era de 14,7%. A queda 

foi de quase 5 pontos percentuais neste período, segundo o estudo 

correspondente a uma melhora de mais de 30%.  
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 Ainda na Pesquisa do PNAD de 2008, encontra-se que a escolaridade das 

mulheres é mais alta que a dos homens, porém elas ganham menos em todas 

as posições na ocupação. 

Considerando-se uma escala ordinal variando de 1 a 9 (codificação da questão 

nº 06 do questionário de pesquisa), os homens desta amostra têm nível de 

escolaridade médio de 4,80 (DP=1,542), e as mulheres, uma média de 5,25 

(DP=1,808), diferença estatisticamente significativa (z=2,650 e p=,01 no teste 

Mann-Whitney U). Estimando-se os anos de escolaridade a partir dos pontos 

médios das faixas presentes no questionário, tem-se cerca de 8,13 anos para 

os homens e 8,93 anos para as mulheres. 

O dado da escolaridade encontrado na singularidade do estudo da ANDE, 

revela inicialmente a representatividade da amostra. Mas, reafirma também a 

tendência dos ganhos da educação das populações de baixa escolaridade em 

todo o Brasil.  

  

7.1.4 Setor de atividades do negócio: 

A atividade econômica do microempreendedor pode ser classificada de duas 

formas: (i) segundo a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); ou (ii) uma segunda 

classificação, proposta pela autora da tese, que leva em consideração as 

características gerais mais marcantes de cada negócio, considerando que a 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE-IBGE) não consegue 

associar e reduzir as categorias. A classificação do CNAE parece mais 

apropriada para empreendimentos formais, com mais clareza de sua natureza. 

Tendo em vista que a classificação oficial não parece ser a mais apropriada 

para a análise dos setores das atividades predominantes, a autora propõe uma 

divisão, tradicionalmente adotada na prática do microcrédito. Ou seja, a 

classificação que o próprio agente de crédito faz no momento da coleta de 

dados, de acordo com a predominância da característica do negócio (maior 

faturamento, maior estoque, maior especialização etc.), já, que a natureza 

destes empreendimentos muitas vezes possui características polissêmicas. 
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Portanto, será adotada a classificação clássica da economia para as atividades 

dos empreendedores, ou seja, comércio, indústria e serviços.  

O negócio informal é caracterizado por não possuir sistema de contas 

claramente separados das contas da família, e funciona à margem da 

formalidade por não manter registros legais, não possuir empregados 

registrados, não emitir notas fiscais declaradas e não pagar impostos ao 

Governo. É fácil constatar a presença de um expressivo setor informal na 

atividade econômica. Isso é uma marcante característica do mercado de países 

em desenvolvimento, quando o setor emprega entre 35% a 65% da força de 

trabalho do país e produz entre 20% a 40% do PIB. A própria condição de 

informalidade dos pequenos empreendedores não é uma condição desejável 

de ser identificada112, embora, a tendência nacional é de estimular a 

regularização do negócio com a promulgação da Lei Complementar nº 

128/2008, que cria condições especiais para que o trabalhador informal possa 

se tornar um Empreendedor Individual (EI). 

 No Brasil o setor informal oferece, sobretudo, serviços ligados à alimentação, 

produção, comércio, construção civil e serviços de beleza estéticos. Por 

trabalhador informal113, entende-se aquele que exerce alguma atividade 

lucrativa de forma autônoma, e por isso não mantém nenhum vínculo 

empregatício com o Governo ou empresas privadas, além de não ser incluído 

nas políticas de seguridade social.  Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), 

em 2007, o Brasil possuía 39,8% proveniente da chamada economia informal. 

Este é um indicador de forte presença dessa forma de reprodução social, 

comparando com o Chile que é de 19,8% (site ALABY, 2009). 

O ascendente crescimento da “economia informal” no Brasil tem suas 

determinações, na crise do capital, no avanço das políticas neoliberais que 

contribuem para a desestruturação do emprego, para a flexibilização das 

relações do trabalho, que consequentemente incidem sobre a desigualdade 

social e pobreza relativa. Não é demais lembrar, que a fonte dos males sociais 

não está no mercado e consumo capitalista simplesmente, mas no processo de 

                                                 
112 Os autores Braun e Loayza (1994) aprofundam e emolduram a presença de setores 
informais na economia e sua relação com o crescimento econômico do país. 
113 O trabalho informal é uma noção presente na economia política. Aqui é usado como forma 
de estabelecer parâmetros para a análise. 
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produção capitalista que tem seu sustentáculo na propriedade privada. Esse 

quadro social coloca o sujeito à margem da sociedade e o impulsiona a 

encontrar meios alternativos para garantir sua reprodução social. 

Na amostra, a natureza de negócio apresenta característica predominante de 

66,0% de comércio, 29,49% em serviço e 4,51% na Indústria, configurando 

95,5% das atividades relacionadas a comércio e serviços. Dado este, também 

compatível com os dados da realidade do “trabalho informal” no Brasil.  

Setor de Atividades

66%
4,51%

29,49%

Comércio 

Industria 

Serviço 

 

Gráfico 6 - Setor de Atividades dos negócios 
 

 

7.1.5 Distribuição geográfica 

Conforme registrado no processo metodológico, a opção por esses municípios 

se relaciona à prestação de serviços da ANDE. A distribuição geográfica da 

amostra é a seguinte: 29,8% equivalem a 171 indivíduos da cidade de 

Fortaleza; 35,4% a 203 indivíduos da cidade de Recife e 34,7%, a 199 

indivíduos da cidade de Montes Claros – MG.  

7.1.6 Metodologias utilizadas para acessar ao crédi to114: 

Observa-se que 63% dos respondentes acessam crédito pela metodologia de 

grupo solidário, 13%, através de bancos comunitários e 24%, com metodologia 

individual. Considerando que as duas primeiras são metodologias solidárias, 

mais de 76% dos clientes da amostra acessam crédito solidariamente.  

                                                 
114 As tipologias de metodologias de microfinanças foram abordadas no capitulo II, que trata do 
assunto de “Microfinanças”. 
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7.1.7 Número de membros da família: 

O número de moradores, incluindo o empreendedor morando no mesmo 

domicílio, pode ser observado no perfil sócio-demográfico, com destaque para 

o número de crianças e jovens menores de 17 anos. O domicilio dos 

empreendedores atendidos pela ANDE é de 3,86 moradores, incluindo o 

próprio empreendedor, e 1,114 crianças ou jovens menores de 17 anos. 

Quando se analisa os indicadores sociais 2008, observa-se uma redução do 

número médio de pessoas por domicílio, o que significa, segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD115, do IBGE, “uma queda intensa 

da fecundidade ocorrida no país (...). Em 1998 este número é 3,3, passando 

em 2008, para 3,8 moradores por domicílio”. Percebe-se, que o indicador do 

número de residentes por domicílio dos empreendedores da ANDE é idêntico à 

média nacional, reafirmando a consistência e representatividade da amostra. 

Partindo da premissa de uma média de 3,86 pessoas por domicílio, o programa 

de microcrédito da ANDE atinge diretamente 79.857 pessoas, incluindo 22.787 

crianças e jovens. 

 

7.1.8 Idade 

 

O Gráfico 7 apresenta o perfil de idade revelado pela amostra analisada. 

Verifica-se uma média de idade de 45,7 anos, com desvio padrão de 10,5 

anos. O cliente mais novo na amostra tem 22,5 anos e o cliente mais velho, 

77,8 anos. A idade em função de sexo não altera a média de idade, tanto para 

homens quanto para mulheres, ficando essa média em 45,7 anos. Ressalta-se 

que o percentual da faixa etária do jovem entre 20 e 25 anos é de apenas 

1,4%, e idosos acima de 60 anos, de 9,5%. 

                                                 
115 INDICADORES Sociais 2008. In: IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/. 
Acesso em 15 nov. 2009. 
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Gráfico 7 - Histograma de clientes segundo idade 
 

Constata-se, por um lado, que programas desta natureza alcançam pessoas no 

auge de sua capacidade de trabalho para gestão de atividade econômica, e 

têm sua essência voltada em atender populações em faixa etária altamente 

produtiva. Por outro lado, os dados informam que o segmento da população 

idosa tem maior representatividade que da população mais jovem, o que 

reafirma a presença do idoso como mantenedor da família ampliada, 

considerada pelo IBGE, como famílias conviventes. Este dado é coerente com 

outros estudos sobre o idoso que encontram a participação da renda do idoso 

para o sustento da família ampliada. Fica evidente, portanto, que a política de 

microcrédito não está voltada para atender às faixas etárias referentes aos 

jovens e idosos. É bom lembrar que se constatou na pesquisa confirmação de 

uma mudança de configuração das famílias, ou seja, família ampliada ou 

famílias conviventes. Os indicadores sociais 2009 afirmam que: 

A chance de se encontrar domicílios com famílias conviventes na 
Região Nordeste é 60,0% maior do que na Região Sudeste. Essa 
maior chance pode ser explicada pelos baixos níveis de rendimento 
das famílias nordestinas, exigindo estratégias de sobrevivência 
diferenciadas em relação às famílias residentes no Sudeste e 
Sul.(IBGE, 2009, p. 94)   

 

Dados da pesquisa informam que em algumas famílias, os avós representam o 

único provedor de renda familiar, sendo responsabilizados pela provisão 

educacional, saúde e alimentação. 
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7.2 Quadro socioeconômico dos clientes ativos 

 

7.2.1 Fonte e composição de renda familiar 

A tabela 7 apresenta estatística descritiva de fontes de receitas dos clientes 

ativos participantes da amostra desta pesquisa. 

Fonte Média R$ Mediana R$ DP R$ Mín Máx R$ N

Salários dos familiares c/ carteira 329,92 0,00 673,04 0,00 8.000,00 573

Lucro do negócio 903,55 650,00 1.025,27 0,00 8.000,00 573

Aposentadoria 147,19 0,00 386,78 0,00 3.500,00 573

Benefícios 15,13 0,00 61,96 0,00 925,00 573

Renda de filhos menores de 16 anos 0,63 0,00 11,03 0,00 250,00 573

Renda de Filhos de 17 ou 18 anos 18,37 0,00 102,29 0,00 1.000,00 573

Renda s/ Carteira 690,61 300,00 1.213,59 0,00 18.000,00 573

Outras Fontes 62,13 0,00 242,76 0,00 2.500,00 573
Receita Total 2.167,53 1.600,00 2.071,69 0,00 25.000,00 573

Tabela 7:  Estatística descritiva das fontes de receita da amostra.

 

 

A maior contribuição média com a receita total da família é proveniente dos 

resultados dos negócios: 41,7% da renda média, ou seja, R$ 903,55. A renda 

total média da família é de R$ 2.167,53.  

Os estudos oficiais do IBGE 2008 sobre renda apontam para a definição de 

pobreza tendo como referência o salário mínimo. Estes estudos admitem que 

famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo vigente116 , ou seja, (R$ 

103,75) per capita, são consideradas extremamente pobres ou na linha de 

indigência (linha I). Já as famílias com renda de até 1/2 salário mínimo, ou seja, 

(R$ 207,50) per capita, são consideradas pobres ou na linha de pobreza (linha 

II). Embora o dado refira-se à melhoria na distribuição de renda, apresenta um 

dado revelador da condição social, quando afirma que 44,7% das crianças e 

adolescentes de até 17 anos vivem, em 2008, com famílias com renda  per 

capita de até meio salário mínimo.  A renda média familiar regional do Nordeste 

de R$ 530,00 (PNAD, 2008). 

                                                 
116 Refere-se ao valor do salário mínimo no período de novembro 2009. 
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Percebe-se que a situação das famílias e crianças participantes do programa 

da ANDE no Nordeste é mais favorável que a média regional, muito embora se 

entenda que os marcos de medição da pobreza sejam questionáveis tanto no 

que se refere à metodologia, quanto pelo escalonamento que define as faixas 

por classes, e por tentar quantificar a pobreza pelo único elemento da renda. 

Entretanto, para efeito deste trabalho, utilizar-se-á a linha de pobreza 

estabelecida pelo IBGE para que se tenha um parâmetro comparativo. 

Portanto, a renda média per capita dos empreendedores atendidos pela ANDE, 

se situa acima da linha de pobreza (I e II), e ultrapassa a renda média do 

Nordeste 4,08 vezes.  

Na tabela 8, observam-se algumas comparações entre homens e mulheres que 

revelam estatística significativa em relação à renda. Constata-se que a renda 

média obtida no negócio do homem é mais de 30% maior que a renda da 

mulher, o que confirma que, mesmo a mulheres tendo mais anos de 

escolaridade ( embora o homem tenha 8,13 anos estudos e as mulheres 8,93 

anos). Por outro lado a renda média dos familiares com salários provenientes 

de carteira das mulheres é maior que a média dos homens em 40%.  

 

Média R$ DP R$ Média R$ DP R$ z p

Salários dos familiares c/ Carteira 219,94 527,44 368,57 713,76 3,153 <,01
Lucro do negócio 1.111,68 1.062,71 830,41 1.002,84 -3,892 <,01
Aposentadoria 111,05 299,79 159,90 412,58 1,528 0,1

Benefícios 21,05 98,23 13,04 42,40 0,777 0,4

Renda de filhos <16 anos 1,68 20,48 0,26 4,15 -0,295 0,8
Renda de filhos de 17 ,18 anos 11,28 82,67 20,86 108,32 1,338 0,2
Renda s/ carteira 724,46 975,46 678,72 1.287,68 -0,94 0,4

Outras fontes 80,47 298,42 55,69 219,94 -0,215 0,8

Receita Total 2.281,60 1.867,78 2.127,45 2.139,37 -1,55 0,1

Tabela 8: Comparação entre homens e mulheres quanto à renda.

Tipo de Renda

Homens (n=149) Mulheres (n=424) Teste mann-
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7.2.2 Prática de tomar dinheiro emprestado 

A tabela 9 descreve a estatística sobre o acesso a dinheiro emprestado sem 

juros. 

 

Tabela: 9 Estatística descritiva do acesso a  dinheiro 

emprestado sem juros. Fração N

De amigos 8,6% 524

De parentes 10,5% 513  

 

Conforme dados apresentados, cerca de 8,6% dos informantes já tiveram 

dinheiro emprestado de amigos e 10,5%, de parentes. Verifica-se que o 

quantitativo de pessoas acessando dinheiro sem juros não é estatisticamente 

representativo.  

A tabela 10 apresenta a descrição dos respondentes da amostra, sobre o 

acesso a dinheiro emprestado com juros: foi perguntado aos respondentes se 

nos últimos dois anos eles têm conseguido dinheiro emprestado com juros. 

40,8% afirmam já terem acessado recursos emprestados com juros de bancos, 

22,7% de outras organizações similares a ANDE; 11,7% de financeiras; 6,0% 

de amigos; 3,8% de agiotas e 2,6% de parentes.  

 

Tabela 10: Estatística descritiva do acesso a dinheiro com

Juros. Fração N
Bancos 40,8% 571
Outras organizações 22,7% 573

Financeiras 11,7% 571
Amigos com juros 6,0% 571
Agiotas 3,8% 572
Parentes com juros 2,6% 572  

 

Como se vê, o quantitativo estatisticamente significativo de respondentes que 

já acessaram dinheiro com juros de bancos (40,8%) e em outras organizações 

(22,7%), pode indicar um risco de sobre endividamento dos clientes ativos da 

organização estudada, caso haja créditos ativos paralelos em outras fontes. 
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Mas os resultados dos que já acessaram recursos em banco é emblemático, 

porque o percentual apresentado é estatisticamente importante, mas contradiz 

a expectativa de que bancos não teriam interesse nesse público. É justificado 

que as  IMFs têm como alvo atender os mais pobres, e assim sendo, estão 

com seu foco direcionado para a população alvo; no caso da ANDE, isso se 

confirma pela caracterização demográfica da amostra. Por outro lado, observa-

se a mudança de posicionamento do banco comercial, que antes não 

explicitava força atrativa de comercialização neste segmento populacional. 

Com essa mudança de estratégia, os bancos dão mostras da força do capital 

financeiro na ampliação de seus mercados, ao mesmo tempo em que é 

expresso o avanço do downscale de suas operações, ou seja, a tendência de 

expansão da comercialização de produtos direcionados para os mais pobres. 

Portanto se confirma o entendimento de que microfinanças não está fora do 

interesse do capital. Ao mesmo tempo, ela se configura num produto de 

mercado, atrativo e competitivo entre os diferentes operadores, quer seja 

ONGs, IMFs, SCMs, financeiras ou bancos, sabendo-se que essas últimas têm 

objetivo primordial de lucro.  

Em certa medida, o dado de 40,8% de acesso a crédito em banco, também 

pode ser indicador de avanço das iniciativas governamentais do período de 

2003 a 2006, quando o Governo mudou sua ênfase de ação com as ONGs e 

fomentou o acesso ao crédito via bancarização, estímulo às cooperativas e à 

criação do modelo de ONG microfinanceira qualificada como OSCIPs, para 

atender as camadas sociais mais pobres, produtivas. Deve-se aqui ressaltar 

que, embora se tenha uma opção por trabalhar as camadas mais pobres 

produtivas, não se alcança a superpopulação relativa nos segmentos do 

lumpemproletariado117. Segundo Barone e Zouain (s.d., p. 21), os pilares da 

política do governo Luís Inácio Lula da Silva, que visava ampliar o acesso das 

populações de baixa renda, foram assim definidos: “criação de contas 

simplificadas (bancarização), o estímulo à oferta de crédito através da 

destinação de parte dos recursos do recolhimento compulsório sobre os 

                                                 
117 Lumpemproletariado, ou simplesmente lumpen é uma palavra alemã que significa, ao pé da 
letra, trapo ou homem trapo. Foi primeiramente definido por Karl Marx e Friedrich Engels em A 
Ideologia Alemã. Disponível em : http://pt.wikipedia.org/wiki/Lumpemproletariado. Aceso em: 14 
dez. 2009. 
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depósitos à vista e à formação de cooperativas de crédito de livre associação”. 

A medida do compulsório cria estímulo para os bancos poderem utilizar parte 

dos recursos destinados a esse público de maior risco, demonstrando 

claramente a relação da hegemonia do capital na construção do mercado das 

microfinanças e a força do capital financeiro que está em jogo. A entrada nesse 

mercado de bancos, como o Banco do Brasil, através da criação do Banco 

Popular do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco Real, do Banco 

Bradesco pelo Banco Postal, associada à forma de como os produtos são 

comercializados, gera uma compreensão única de coisas que são diferentes: 

crédito pequeno (consumo) e crédito produtivo. Todavia o reposicionamento da 

política do microcrédito possibilita o acesso a um número crescente de 

usuários. 

 

7.2.3 Benefícios do acesso ao crédito 

Embora já se perceba interesse e avanço do downscalle118 dos bancos 

comerciais e a ampliação da oferta, conforme inferência na seção anterior, o 

acesso ao crédito sempre é um desafio para os empreendedores deste 

segmento socioeconômico. A possibilidade de acessar o crédito em si 

representa para esse segmento um relativo avanço, considerando que antes 

sequer poderiam se aproximar de instituições financeiras. Quando aliado à 

potencialidade da orientação para educação financeira (conforme metodologia 

adotada pela ANDE), o crédito potencializa-se num beneficio mais atrativo para 

este segmento. Os empreendedores expressam em suas opiniões, outros 

benefícios que são identificados a partir do acesso ao crédito. Para eles, o 

benefício se revela de diferentes formas: a) possibilidade de aumentar o 

estoque, pois para a grande maioria dos empreendedores informais, 

especialmente aqueles que estão iniciando, a manutenção de um estoque 

mínimo é um desafio grande; b) pela falta de capital de investimento para 

aumentar a produção (maquinários e equipamentos), sem os quais ocorre a 

redução dos resultados; c) outro beneficio direto registrado pelos entrevistados 

refere-se ao aumento das vendas, que gera maiores resultados financeiros e, 

                                                 
118 É o processo de adesão de instituições financeiras reguladas (bancos) que aderem ao 
microcrédito como nova linha de negócios para as populações da base da pirâmide. 
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obviamente, aumenta a tranquilidade e satisfação dos empreendedores com os 

resultados obtidos em seus empreendimentos; d) a possibilidade de comprar à 

vista e aumentar a margem de ganho; e) percebeu-se também, que o acesso 

ao crédito gera elevação da autoconfiança e uma relativa autonomia do 

empreendedor para se arriscar num novo ramo de negócio, que ele acredita 

ser mais lucrativo; f) para outros, tem representado a realização do sonho de 

um negócio próprio, ampliação e a possibilidade de investimento em novos 

ativos no negócio, além da fomentação de uma visão positiva do 

desenvolvimento pessoal, conforme pode se verificar nas falas a seguir: 

Para mim foi muita vantagem; primeiramente eu tenho mantido bem o 
movimento do meu trabalho, de forma que sem o crédito não seria 
possível. Tenho me sentido melhor, tenho sentido mais satisfeito , 
tenho conseguido comprar dos fornecedores e pagar, de forma a 
manter meu negócio funcionando, a cada dia sempre melhorando (F1 
18-23)119. (desse ponto em diante desta seção, o negrito é da autora). 

Aumenta minha tranquilidade , porque no momento você não tem 
capital e precisa ser socorrido; o empréstimo ajuda; só tem a 
melhorar cada dia com o crédito (Moc 1 121-122). 

Para mim a melhor coisa foi o empréstimo . Com este dinheiro eu 
posso viajar, comprar, comprar mais barato e ganhar mais. Porque a 
prazo eu não conseguia comprar mais barato; com dinheiro você 
consegue. Vou a Fortaleza com o dinheiro; este dinheiro serve 
muito . Os vestidos que vendo dão para a gente se levantar. Essa é 
uma ajuda muito grande mesmo que a ANDE faz. A gente investe, 
sabe que está investindo e vai ter um bom retorno (R1 129-137). 

Olhando para trás, estou melhorando o meu comércio; vejo tudo 
multiplicando . Antes eu não tinha nada (F1 235-236). 

O impacto para mim foi diferente; antes da ANDE eu não tinha 
produtos do Boticário; agora eu já tenho até estoqu e desses 
produtos . Eu compro à vista e tenho um desconto maior; assim 
posso vender e ganhar mais. Deu uma nova força ao meu negócio 
(F1 245-247). 

No caso da gente foi muito bom!  Porque a gente tinha outro ramo, 
fazia sorvete e picolé. Chegou numa situação de trabalhar só para a 
Coelce [empresa de luz do Ceará], porque o lucro era muito pequeno, 
e às vezes não dava para ver lucro. Depois que começamos a 
trabalhar com o crédito da ANDE, a coisa mudou!  A confiança da 
ANDE para a gente foi tudo! Tínhamos medo de tomar dinheiro 
emprestado; vencemos o medo de mudar; então nós mudamos de 
ramo de sorvete para pizzaria. Passamos para o que é da gente, só 
trabalhando, produzindo e tendo melhores resultados. Aquilo ali é 
tudo verdade! Muito trabalho e confiança (F1 27-36). 

                                                 
119 Deste ponto em diante, as referências F1,F2,R1,R2,Moc1,Moc2, dizem respeito às 
transcrições das falas dos dois grupos focais realizados em cada região sendo: Fortaleza 
(designados F1 e F2), dois em Recife (designados R1 e R2) e dois em Montes Claros 
(designados Moc1 e Moc2). 
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No meu negócio também tive uma grande melhora, achei que 
melhorei muito depois que passei a pegar o crédito, cresci e estou 
vendo meus lucros do meu trabalho!. (R1 8-9) 

 

Não bastassem tais depoimentos registrados no momento da coleta de dados 

dos grupos focais, a ANDE tem recebido diversas manifestações de 

agradecimento dos empreendedores, conforme pode ser visto, a exemplo do 

registrado no anexo D, que demonstra a satisfação do cliente de forma 

espontânea. 

7.2.4 Prática de Poupança. 

É perguntado aos respondentes se atualmente eles possuem algum dinheiro 

guardado para emergência. Observa-se que 30,0% afirmam positivamente e, 

cerca de 70,0 sinalizam com negativa. Perguntado sobre a situação atual de 

manutenção desta poupança, dos 30,0%, cerca de 26,0% confirmam mantê-la, 

4,0% afirmam tê-la aumentado, enquanto 11,0% usam-na emergencialmente, 

resultando em diminuição do volume, e finalmente, 5,0% acaba com ela. 

A preocupação com a poupança também é evidenciada por alguns clientes, 

embora apenas 30% da amostra utilize-se de tal mecanismo. De qualquer 

forma, há registros de sinais de mudança de mentalidade em relação ao tema. 

A metodologia de bancos comunitários, implantada pioneiramente120 no Brasil 

pela ANDE, em 2002, tem como principal eixo de sustentação a educação para 

a poupança. Os grupos são estimulados e orientados sobre sua importância da  

para reduzir sua vulnerabilidade e servir de suporte para acessarem créditos 

cada vez maiores, gerar poupança interna do grupo e melhorar o investimento 

no negócio. Vale ressaltar que 100% da amostra dos clientes participantes da 

metodologia do banco comunitário possuem poupanças ativas.  

Para 26,0% dos usuários do crédito da ANDE que aumentaram renda, afirmam 

ter aumentado também suas poupanças, enquanto que 4,0% afirmam ter 

mantido a poupança. Independentemente do montante acumulado, a poupança 

tem sido utilizada por alguns dos empreendedores (11,0% da amostra) para 

cobertura de medicamentos, consultas médicas, dívidas, pagamento de 

                                                 
120 A ANDE foi a primeira organização do setor a implementar a metodologia de bancos 
comunitários no Brasil a partir de um projeto piloto desenvolvido na Comunidade do Brejal em 
Maceió, no Estado de Alagoas, no ano de 2001. 
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parcelas do financiamento, celebração de algum evento familiar, e o próprio 

investimento no negócio, de forma a reduzir os riscos ou até alavancar o 

crescimento. Esses avanços, especialmente o incremento da poupança, podem 

ser observados em outras pesquisas de impacto realizadas em diferentes 

organizações. Uma das pesquisas consultadas conclui que o incremento da 

poupança é fruto de mudança cultural dos empreendedores; trata-se do estudo 

de Barnes, Gaile e Kibombo (2001). Através de um grupo de controle, os 

estudos desses pesquisadores os levam a inferir que metade dos clientes 

pesquisados tem suas rendas acrescidas e, apresenta maior consumo a bens 

duráveis; a outra metade, incrementa suas poupanças, enquanto que no grupo 

de controle apenas 1/3 incrementa suas poupanças.  

A mudança de mentalidade dos clientes da amostra pode também ser 

constatada e observada a partir das falas, quando da participação nos grupos 

focais: 

Eu sempre tenho um dinheirinho guardado , um total de dinheiro 
que, se der um movimento ao contrário no final do mês, algum 
imprevisto, eu tenho guardado; nós já temos o dinheiro para o 
pagamento da parcela do empréstimo (R2 142-144). 

Por isto a gente poupa, o negócio vai bem, a poupança ajuda a 
gente a andar melhor , cobrir alguma emergência de saúde, pagar 
alguma conta pequena e até comprar um remédio. Sem poupança a 
gente não pode (R2 145). 

Poupança é importante!  Não deixe jamais de poupar; vai chegar um 
momento que nós termos nosso próprio capital... Não vai depender 
da ANDE para financiamentos; com o nosso próprio dinheiro 
podemos investir para crescer (R2 147-148). 

Você pode trabalhar com sua própria poupança ! Nós já temos, 
nos nossos grupos, empréstimos do nosso dinheiro para outras 
pessoas, com o próprio dinheiro da poupança (R2 149-150). 

 

Os dados sobre o microcrédito indicam que reconhecidamente, os 

empreendedores participantes de programas de microfinanças, em qualquer 

parte do mundo, vivem numa economia de subsistência, e a grande maioria 

não tem a cultura de se preocupar com o futuro. Vive o presente e, se tiverem 

algum dinheiro, aumentam o consumo de produtos de beleza, roupas, bens de 

consumo doméstico etc. No caso dos empreendedores da ANDE, a tendência 

de baixa cultura de poupança é confirmada estatisticamente, pois cerca de 

70% dos respondentes afirmam não terem poupança. Quando enfrentam 
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alguma emergência, a opção é pedir socorro a um vizinho, parente ou amigo, 

para resolver a situação emergencial, quando não pegam crédito. Estas 

iniciativas são confirmadas nas falas de alguns membros que participam dos 

grupos focais, a exemplo do relato da cliente que afirma: “eu não tenho 

costume de poupar; eu queria muito aprender a fazer isto, mas não aprendi 

ainda. Quando entro no sufoco eu pego emprestado com minha vizinha ou 

minha sogra, e a gente vai vivendo assim” (R2 225-227).  

No universo de clientes ativos da ANDE, identificam-se duas tendências que 

desafiam a ANDE em duas direções: a do primeiro grupo de empreendedores, 

com cultura de poupança em processo de consolidação, perfazendo um total 

de 30% da amostra. Essa consolidação é percebida a partir dos depoimentos 

dos grupos, que requerem da Organização, intensificação e manutenção do 

“Programa de Educação Financeira”. Já, o segundo grupo, maior, com cerca de 

70% dos empreendedores, ainda não está sensibilizado sobre a importância da 

poupança. Este cenário requer da Instituição maiores investimentos no 

processo de sensibilização e formação de uma cultura de poupança que leve 

os usuários a se apropriarem do instrumento das microfinanças para seu 

próprio benefício e de fortalecimento dos ativos familiares. Certamente, estas 

medidas não significam a ultrapassagem do estado de pobreza, senão, a 

construção de ativos que retornem para seu próprio benefício e da família. 

 

7.3 Efeitos do microcrédito foco unidade familiar 

 

Até o presente, os dados informados têm um caráter demográfico e 

socioeconômico. A partir de agora, a análise abrangerá o contexto particular 

em que o informante está localizado. Nesse sentido, será focalizada a unidade 

familiar e as relações relativas à reprodução social. Ou seja, a reposição da 

força do trabalho, que implica acesso à alimentação, saúde, procriação, ao 

mesmo tempo, em que os vetores ideológicos, também são reproduzidos, 

através dos aparelhos de educação, da participação em grupos sociais etc. 

Esse é um processo contraditório, pois ao mesmo tempo em que ele reproduz 

as relações de subordinação à ideologia dominante, reproduz valores e 
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transformações no sujeito social ativo no processo. Não se pode esquecer a 

premissa marxiana a qual afirma que, ao mesmo tempo, que o ser social se 

relaciona com a natureza e com a sociedade, transforma-se a si mesmo.  

7.3.1 Acesso a serviços de saúde 

Na análise dos dados, observa-se que 71% de empreendedores só utilizam o 

Sistema Único de Saúde – SUS em casos de emergência, outros 28% afirmam 

possuir plano de saúde privado e 38% pagar serviços de saúde quando 

necessário. 

Em relação à saúde da família nos últimos 12 meses, ao ver investigado se 

alguma situação de doença afeta a família, cerca de 85,8% informam que não, 

e 14,1% evidenciam alguma situação de doença na família nos últimos meses. 

Investigado também se alguma situação de saúde afeta o empreendedor, de 

forma que o impeça de conduzir o negócio por alguns dias, aproximadamente 

88,6% informam que não, e 11,3% confirmam haver tido enfermidade.  

A ampliação do núcleo familiar (famílias conviventes) no contexto 

socioeconômico pesquisado é facilmente percebida pela presença de filhos 

casados e netos, conforme informação anterior quando discutida a renda 

familiar. Entretanto, essa informação vem à tona, nos registros de dados 

qualitativos. Algumas falas das empreendedoras demonstram que o incremento 

de receitas dos negócios tem sido um fator que contribui para o aumento da 

capacidade de responder situações emergenciais de doença para o núcleo 

ampliado da família (pais, filhos, avós e netos).  

A incidência de planos de saúde privado é encontrada nos depoimentos dos 

empreendedores. Percebe-se, portanto, que o incremento da renda, resultado 

do desenvolvimento e fortalecimento do negócio, tem de certa forma 

contribuído para “amenizar” ou “substituir” a falta de atendimento dos aparelhos 

públicos de saúde à população em foco. Conforme eles mesmos testemunham:  

Eu tenho quatro filhos, quinze netos, duas bisnetas; tudo cai sobre 
mim quando a doença chega . Minha filha fala: “arruma passagem”; 
minha neta é diabética e daqui a pouco chega todo mundo correndo: 
“vovó, e a passagem?” uma vai para o IMIP, depois volta todo mundo: 
“vovó, e o dinheiro do remédio?”; “vovó, quero comprar isso ou 
aquilo”; “e o meu aniversário!”; “o meu presente” (R1 78-81). 

Graças a Deus, para atender os problemas de saúde; temos um 
plano de saúde, sim , que antes ninguém sonhava em pagar. Tudo 
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bem que meu marido ajuda, porque a família é grande. Mas 
antigamente a gente não pagava e agora a gente tem (Moc 2 143-
146). 

Sobre saúde, de uma forma geral na família melhorou, porque antes 
eu tinha adoecido um tempo aí, não pude contar com o SUS. A renda 
do negócio me ajudou muito, porque eu pude fazer me us exames 
e tratamento . Da mesma forma a minha filha adotiva; agora mesmo 
eu tenho que pagar um eletro da cabeça dela, porque se eu for 
esperar o SUS (Sistema Único de Saúde), vou ter que pagar para não 
demorar. Uso meu dinheiro para estas coisas assim (Moc 2 146-160). 

 

O cenário de resultados dos respondentes em relação a acesso a serviços de 

saúde retrata a realidade do País, que coloca os usuários entre dois modelos 

de saúde: o modelo público universal, modelo praticado em sociedades 

democráticas, e o modelo privado de mercado, praticado comercialmente sob 

as regras do mercado, que é justificado com o argumento de que privado é 

para quem pode pagar e público para os pobres; dessa forma o Estado teria 

sobras de recursos para investir no modelo público. As evidências comprovam 

que esse argumento não se concretiza; na prática, é associada à baixa 

capacidade dos sujeitos de reivindicarem seus interesses. O sistema público de 

saúde tende a permanecer sub-financiado, e quando se torna acessível, é de 

baixa qualidade. O número de respondentes que possuem plano de saúde é de 

28%, outros 38% utilizam serviços privados, o que significa que pagam por 

serviços de saúde quando necessitam. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (site BRASIL, 2009), 

conhecida como “Constituição Cidadã”, é reconhecida como um marco 

fundamental na redefinição das prioridades da política do Estado na área da 

saúde pública. Em seu artigo 196, assim está escrito: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde, pela primeira vez foi reconhecida como direito de todos 

e dever do Estado. 

Os dados da pesquisa infirmam as conquistas sociais constitucionais e afirmam 

a direção hegemônica da redução do Estado para as políticas sociais nos dias 

de hoje. Esses dados também informam que ao mesmo tempo em que a saúde 

deixa de ser responsabilidade plena do Estado, passa a ser compartilhada pela 
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sociedade civil. No caso, esse atendimento privado (da sociedade civil) 

também está estratificado, podendo identificar, em primeiro lugar, planos 

privados que abrem possibilidade de pleno atendimento nos melhores 

hospitais, com acesso a toda a tecnologia necessária, mas a serviço da classe 

média alta, que tem possibilidade de arcar com o custo. Em segundo lugar, 

vêm os planos privados voltados para uma classe média baixa, com restrições 

de serviços, principalmente de hospitais, serviços laboratoriais e acesso a 

tecnologias mais avançadas; em terceiro lugar estão os planos privados 

voltados para as classes mais pobres, que possuem algum tipo de renda, mas 

com restrições de acessos extremamente limitados. Estes planos acabam por 

“seduzir” os sujeitos mais pobres, em nome da “satisfação de possuir um plano 

privado”, pelo que dizem: “antigamente a gente não pagava e agora a gente 

tem plano de saúde”. Ledo engano, pois esses trabalhadores se colocam em 

filas de espera para atendimento igual ou maior que o atendimento público. 

Tudo isso enfraquece sua condição de sujeito de direito com o dever de 

reivindicar do Estado o cumprimento de seu papel, enquanto provedor da 

saúde pública. Nisso se percebe o papel ideológico da cultura das classes 

dominantes, que repassam seus valores de forma hegemônica para toda a 

sociedade, cria a necessidade de um plano, ainda que este seja igual ou pior 

do que o ofertado pelo atendimento público.  

Na amostra estudada, entre os possuidores de planos e os que utilizam os 

serviços privados de forma emergencial, somam 66,0%. Isso explica a 

afirmação referida acima: “agora mesmo eu tenho que pagar um eletro da 

cabeça dela, porque se eu for esperar o SUS - Sistema Único de Saúde vou ter 

que pagar para não demorar”. Não se pode perder de vista que a renda familiar 

dos empreendedores desta amostra é de R$2.167,53 para uma média de 3,8 

pessoas na residência, para cobrir todos os gastos relacionados à reprodução 

social que hoje pode também ter o adição dos netos ou famílias conviventes.  

7.3.2 Educação:  

A tabela 11 mostra a estatística descritiva da quantidade de crianças em idade 

escolar frequentando escola, e a comparação escola pública e escola privada.  
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Variável Média DP Mín Máx N

Crianças na família em idade escolar 1,73 0,891 1 6 339

Crianças na escola pública 1,22 1,122 0 6 339

Quantas estão em escola particular 0,47 0,730 0 3 339

Tabela: 11 Estatística descritiva da quantidade de crianças na escola para os 

clientes ativos com ao menos uma criança na família em idade escolar.

 

 

Na análise, dos dados, 59,2% dos entrevistados têm crianças em idade 

escolar. A média de crianças encontrada por casa é de 1,73%, sendo que o 

percentual médio dos que estudam na escola pública é de 1,22%, e na escola 

privada, de 0,47%. No ensino básico e fundamental, o número de crianças em 

escola pública é o dobro do número de crianças em escola privada, sendo que 

100% das crianças em idade escolar dessa amostra estão na escola.  

Um dos principais benefícios observados a partir da fala dos empreendedores, 

em que pese o contexto socioeconômico adverso em que o grupo se encontra, 

é a melhora da qualidade dos recursos instrucionais para os filhos, ou seja, 

lápis, caderno ou livros. Se a situação familiar anterior tornava praticamente 

impossível a compra de livros e materiais instrucionais e didáticos, agora os 

empreendedores têm condições de oferecer, de forma emergencial, a lista 

básica do material escolar solicitada pela escola pública ou privada. Outra 

mudança percebida na fala de algumas mulheres é a satisfação de poder 

atender à solicitação da lista de material. Antes a impossibilidade de comprar o 

material gerava certa frustração para as mães, que ficavam à mercê da 

benevolência da professora.  

Os pequenos negócios e a renda derivada da atividade econômica se tornam 

uma alternativa para suprir necessidades básicas com educação, por parte dos 

pais para os filhos e até netos. Um traço do novo perfil familiar brasileiro, fruto 

da complexificação da questão social, é a ampliação do núcleo familiar, 

abarcando os netos e toda a responsabilidade derivada dessa ampliação, 

inclusive a educação. Como alguns dos entrevistados descreveram: 

As minhas filhas sempre estudaram em escola pública; o que 
melhorou depois do crédito com o fortalecimento do negócio, foi em 
relação ao material escolar pedido pela escola; pud e comprar um 
material melhor e a gente pôde dar o melhor . Isto ajuda também 
na educação (Moc 2 164-165). 
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É o que falo lá em casa: elas mudaram de escola, mas foi para 
escola pública melhor . Antes eu ia ao colégio e falava que não tinha 
condições de comprar a lista de material escolar. A professora me 
respondia: “Não mãe, não tem problema, traz só o caderno”. Hoje eu 
não tenho mais esse problema; eu hoje posso comprar  o que 
elas precisam  (Moc 2 172-175). 

Tenho uma neta para pagar colégio; sou responsável pela 
educação dela . Com minha renda, eu posso pagar a escola por 
causa do crescimento do meu negócio; depois do crédito, foi 
maravilhoso (R1 29-30). 

 

Os dados qualitativos demonstram o anseio da mulher em alcançar mobilidade 

de status social. Seu desejo se revela na possibilidade de melhoria de vida dos 

filhos, por isso se esforçam para que estes tenham melhor educação para 

modificar a próxima geração. Confira o depoimento a seguir: “Eu falo para 

meus filhos que o comércio meio de sobrevivência, vocês precisam estudar; o 

comércio prende muito estudem para conseguir algo melhor; não quero esta 

vida para meus filhos como uma profissão final; é só sobrevivência” (R2 120-

126). 

Nas falas anteriores, vários elementos são destacados, desde melhorias nas 

condições de atender às demandas da escola, até a fundamentação da 

valorização do ensino para a formação da criança, o que sinaliza para uma 

possível mudança de consciência dos participantes do programa. Por outro 

lado, os dados informam que 100% das crianças em idade escolar estão 

estudando. Embora uma importante fração (44,1%) dos empreendedores não 

tenha concluído o primeiro grau, existe ênfase na necessidade dos filhos serem 

educados.   

A Constituição de 88, em seu Art. 208 (site BRASIL, 2009), determina que: “O 

dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria121”. Embora tenha ampliado a quantidade de 

anos de estudo, a Emenda Constitucional no. 59, de 2009, retiram da 

                                                 
121 A educação reconhecidamente é um direito social, assim sendo é  “dever do Estado prover 
o atendimento em creche ou pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade” (artigo 208, 
inciso IV).  
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obrigatoriedade de provisão por parte do Estado, a pré-escola. Essa alteração 

evidencia a redução do Estado no atendimento ás políticas sociais. Sabe-se 

que a pré-escola é uma condição fundamental e de segurança para as 

crianças, para que as mães possam exercer suas atividades fora do lar. Essa 

questão da retirada do Estado, na provisão de creches públicas, pode 

expressar mais uma das razões pelas quais muitas mulheres fazem a opção de 

iniciar um pequeno empreendimento produtivo, conforme apresenta a tabela 5. 

Ao mesmo tempo trabalhar, gerar renda e cuidar dos filhos é uma estratégia 

adotada pelas mulheres, fortemente revelada no fenômeno das microfinanças, 

em que 74% dos usuários são mulheres.  

Ainda na questão educacional, identifica-se que a fração de jovens em cursos 

superiores é de 9,4%, sendo que destes, cerca de 5,9% estão inseridos na 

universidade privada e  cerca de 3,5 cursando universidade pública, conforme 

tabela abaixo: 

 

Variável Fração N
Filhos jovens cursando universidade 

pública  
3,5% 339

Filhos jovens cursando universidade 

privada 
5,9% 339

Tabela 12 : Estatística descritiva de jovens na 

universidade.

 

 

Os dados da tabela 12 apresentam algumas das contradições vivenciadas na 

sociedade capitalista. Uma delas é que a universidade pública, em sua maioria 

atende àqueles que estão situados numa faixa de renda média ou superior, 

mas não possibilita a inserção dos mais pobres.  

Os dados qualitativos também evidenciam essa contradição, quando as 

famílias mais pobres usam seus recursos financeiros para cobrir os custos de 

provisão da educação superior: “Minha filha mais nova está fazendo cursinho 

para vestibular; ela continua estudando e eu pago os seus estudos” (F1 117-

118). 
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O IBGE, no documento Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2003), afirma 

que: “seis em cada dez estudantes nas universidades públicas originam da 

camada mais rica da população”. Segundo a pesquisa, “59,9% dos estudantes 

de instituições públicas de ensino superior têm renda familiar per capita que os 

coloca entre os 20% mais ricos da população”. No outro extremo, a 

participação dos mais pobres nas universidades públicas é muito pequena. 

Segundo o IBGE (2003), “os 20% mais pobres ocupam apenas 3,4% do total 

das vagas”. 

Na amostra da pesquisa, o fenômeno do baixo acesso dos mais pobres à 

universidade pública se confirma. O número de jovens na universidade privada 

é 59,0% maior que os jovens na universidade pública. Isso pode apontar 

também para a deficiência no ensino fundamental, se for considerado que a 

maioria desse segmento frequentou a escola pública como base para ingresso 

na universidade. Enquanto isso, os que têm maior poder aquisitivo, que 

naturalmente geram melhores condições objetivas de reprodução (cultura, 

alimentação, moradia, educação etc.), além de frequentarem a escola 

fundamental privada com melhor qualidade, participam assiduamente de 

cursos preparatórios para ingresso na universidade. 

Desses dados, pode-se afirmar que há uma tendência de um número muito 

reduzido de acesso às universidades, da parte dos filhos dos empreendedores 

pesquisados. Isso configura uma contradição quanto ao caráter social inclusivo, 

previsto na Lei Maior, pois os mais pobres não acessam e ainda usam seus 

poucos recursos para suprir os custos com educação em nível superior.  

 

 

7.3.3 Situação da habitação 

A Tabela 13 mostra a estatística descritiva da situação da residência dos 

respondentes. 
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Teste 

Canônico

Variáveis Antes Depois N P

Própria 87,0% 88,0% 573 0,61

Alugada 7,0% 11,0% 573 0,02

Cedida 4,0% 1,0% 573 <,01
Outros 2,0% 2,0% 573 <,01

Tabela: 13 Estatística descritiva da situação da residência 

 

 

Com relação à habitação, os resultados não expressam diferenças estatísticas 

significativas antes e depois do crédito. Embora pouco significativos, os dados 

apontam para uma pequena mudança relacionada à moradia própria depois do 

crédito. Antes, 89,2% dos empreendedores possuíam casa própria; depois, 

89,4%; aproximadamente 6,6% antes do crédito pagavam aluguel; após acesso 

ao crédito, 8,2% passaram a pagar aluguel. Isso sugere que alguns que viviam 

em casa cedida, cerca de 3,8%, passaram a ter possibilidade de alugar, ou 

encontraram outra forma de morar.  

O acesso ao crédito, incremento das receitas dos negócios e melhoria da renda 

familiar, propicia também a vários empreendedores a capacidade de sonhar 

com melhorias da casa. Para alguns, o fato de sair do aluguel e ter seu próprio 

espaço gera um sentimento de realização plena. Para outros, o resultado 

represente felicidade de servir de ajuda para os filhos, que vinham 

apresentando a necessidade de ter seu próprio espaço. Outras experiências 

propiciam espaço próprio para o negócio, com uma sensação de segurança e 

estabilidade para o pequeno empreendimento, aumentando assim as chances 

de sucesso.  

Foi importante ter investido na minha própria casa;  coloquei a 
lojinha em baixo e moradia em cima (R2 211-212). 

Eu saí do aluguel ; realizei meu sonho, pude comprar minha 
casinha ! Foi a melhor coisa de minha vida; tive um sentimento de 
paz! (R2 208). 

Eu fiz uma casa para minha menina em cima de minha casa , com 
o dinheiro do meu negócio; para mim foi grande coisa; já tenho oito 
anos pegando crédito e trabalhando com meu negócio, e graças a 
Deus vejo prosperidade na minha vida. Tudo fruto do meu trabalho! 
(R2 213-215). 

Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é que a gente 
conseguiu comprar um lote para meu filho;  ele está querendo se 
casar. Tudo através desse credito, porque antes eu não trabalhava. 
Eu achei ótimo; foi a forma que encontramos de aplicar na própria 
família. Foi ótimo! (R1 47-50). 
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Mesmo com o significativo percentual de respondentes que registram a 

alternativa de casa própria, sabe-se que na grande maioria, essas casas estão 

localizadas em áreas suburbanas ou de ocupação com baixa infra-estrutura. 

Isso pode ser confirmado nos dados do PNAD 2008 (site IBGE, 2009), que 

menciona viverem cinquenta e quatro milhões de brasileiros em 2007 em 

residências sem infra-estrutura adequada, representando 34,5% da população 

urbana do Brasil. 

7.3.4 Melhorias da residência 

A tabela 14 mostra evolução de melhorias e benfeitorias nas residências dos 

respondentes.  

 

Variáveis Piorou Manteve-se Melhorou 

Reformas e reparos 1,2% 47,5% 51,3%

Área/Espaço/Tamanho 1,2% 47,6% 51,1%

Localização 3,1% 53,9% 42,9%

Banheiro e saneamento 11,5% 42,2% 46,2%

Agua Encanada 2,4% 52,2% 45,4%

Eletricidade 1,7% 58,3% 40,0%

Tabela: 14 Estatística descritiva da evolução da residência 

 
 

Ao serem questionados sobre melhorias e benefícios nas residências, após o 

crédito, prevalece a coluna positiva, “melhorou”. As melhorias mais apontadas: 

reformas e reparos gerais (51,3%) ampliação do tamanho e áreas (51,1%) e 

banheiro e saneamento básico (46,2%); água encanada (45,4%); eletricidade 

(40,0%). Esses resultados indicam uma tendência positiva de capacidade de 

reformas e reparos para melhoria das condições de moradia dos respondentes 

e permitem que se aluda à possibilidade de melhoria direta na saúde desse 

contingente de usuários que se beneficiam com melhorias, considerando que o 

banheiro e as reformas gerais da casa contribuem para uma elevação da 

qualidade de moradia e, consequentemente, na saúde. A tabela apresenta 

também, um dado significativo de 11,5% de respondentes que afirmam ter 

havido piora no quesito banheiro e saneamento, ou seja, esses 11,5% não 

realizaram melhorias.  Como não se tem maiores informações sobre a questão, 

é difícil fazer qualquer inferência, contudo, sabe-se que parte desta população 
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atendida está em “áreas de ocupação”; e a depender, a estabilidade de posse 

da moradia, o morador não decide por maiores investimentos.  

Um outro aspecto relacionado à moradia, associado à capacidade dos 

entrevistados sonharem, refere-se à aquisição, melhoria e provisão de moradia 

para os filhos casados. Essa alternativa figura entre os efeitos do incremento 

de renda dos empreendedores. Na observação sistemática, o entusiasmo 

(auto-realização) referente a tais conquistas é evidente, não só na expressão 

estampada no rosto, mas na fala, quando apresentam suas residências e seus 

projetos de sonho do futuro. Outro ponto frequentemente observado é à 

melhoria da residência, com a construção de cômodos para serem alugados, 

uma forma de complemento da renda familiar.  

Na expressão dos respondentes, manifesta em suas falas, a moradia aparece 

como um lugar de honra, de destaque, sendo o local para onde se leva as 

pessoas com orgulho, ou onde se esconde de outros para não ficar 

envergonhado, a não ser pelos vizinhos que compartilham da mesma sorte. 

A reforma da casa se mostra, para a grande maioria dos respondentes, como 

uma das alternativas para o investimento dos resultados do negócio. Percebe-

se a alegria nas falas, tais como: “poder fazer as minhas coisas”, nota-se a 

satisfação do respondente ao perceber reformas acontecendo, ver paredes se 

levantando, pinturas em reboco onde antes havia só tijolo puro, ampliação de 

moradia de um quarto só para uma casa maior de dois ou três cômodos. Tudo 

isso, torna o negócio algo prático, de resultados concretos e verificáveis. Em 

outras experiências, o desafio de empreender leva mulheres a enfrentar 

incertezas, de como buscar melhor habitação para a moradia da família e, ao 

mesmo tempo, prover espaço para a produção do seu negócio, principal meio 

que tem ajudado a família a morar melhor. Isso pode ser identificado em 

algumas das falas: 

Eu já fiz uma reforma muito boa na minha casa (R1 44-46). 

Para mim, foi excelente; eu pude reformar minha casa , pude fazer 
as minhas coisas. Sempre tem o que fazer; a melhoria a gente vai 
vendo cada dia. O que eu tenho conseguido dá para fazer boas 
melhorias (F1 231-233). 

Eu morava numa casa que não tinha nada, era só os tijolos, sem 
nenhum acabamento. Aí eu fui comprando mercadoria, vendendo, 
girando e com o lucro fui ajeitando minha casa. Eu reboquei, 
coloquei janela, coloquei pia, fiz banheiro, coloqu ei tudo, pintei . 
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Tudo pintadinho ficou uma maravilha; tudo do meu trabalho! (MOC 2 
89-94). 

Eu morava numa casa muito pequena, não tinha muito espaço para 
trabalhar com os salgados e tortas. Minhas amigas chegavam em 
minha casa e ficam admiradas e diziam assim: como é que você 
consegue fazer tanta torta numa cozinha desta? aí eu disse assim: 
“vou alugar uma casa maior, para que eu possa traba lhar mais, 
produzir mais”.  Com o dinheiro do meu negocio eu aluguei uma 
casa bem maior, coloquei duas pessoas para me ajudar, e as coisas 
foram só crescendo; tudo através destes 700 reais do empréstimo 
(R2 77-83). 

 

7.3.5 Evolução de ativos   

A Tabela 15 descreve estatística da evolução dos ativos dos respondentes e 

compara os ativos antes e depois do crédito. 

 

Tabela: 15 Estatística descritiva da

evolução dos ativos da familia.

Teste 

Canônico (p) 

Variáveis Antes Depois

Televisão em cores 86,0% 90,0% 0,08

Rádio 80,0% 69,0% <,01

Automovel 31,0% 32,0% 0,08

Viedeocassete e/ou DVD 57,0% 73,0% <,01

Geladeira 85,0% 86,0% 0,06

Freezer (independente) 21,0% 24,0% 0,07

Telefone Fixo 57,0% 42,0% <,01

Telefone Celular 64,0% 72,0% <,01

Internet (discada) 8,0% 12,0% <,01

Internet ("banda larga") 7,0% 16,0% <,01

Computador 18,0% 31,0% <,01

Posse

 

 

Observa estatística significativa na redução de itens tais como: rádio, telefone 

fixo. A evolução de outros itens domésticos, contudo, após dois anos ou mais 

acessando crédito, é visível. Percebe-se uma redução do telefone fixo por um 

lado e um aumento de aquisição do celular para o universo dos respondentes, 

de 64% para 72%, e muito provavelmente, tal evolução de aquisição dos 

aparelhos celulares pode estar vinculada ao fato dos negócios precisarem do 

uso de telefone celular (comércio 66,0% e serviços 29,5%). Não se pode 
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perder de vista que a utilização do celular no país se massificou e o Brasil, no 

ranking mundial, concentra um dos maiores consumos de telefonia celular. 

A aquisição do computador indica também uma tendência estatística 

importante, porém o acesso no Nordeste ainda é um desafio, conforme indica 

pesquisa do PNAD (2008), ou seja, 08 em cada 10 residências esperam pelo 

acesso à internet. No universo pesquisado, é demonstrado um crescimento de 

mais de 100% de acesso à internet nos últimos dois anos, o que pode indicar 

um bom sinal de melhoria das condições de acesso à informação e melhoria de 

renda dos empreendedores, possibilitando-os dessa forma pagar o acesso à 

internet. Ao mesmo tempo, os dados sobre o aumento do consumo do celular e 

aumento da demanda pela utilização de internet, refletem de certa forma, a 

força do aparelho privado de hegemonia muda as necessidades de consumo, 

de rotina e, até das condições de visibilidade dos sujeitos. Se não portarem um 

celular, não são reconhecidos como ativos, conectados, acessíveis etc. 

Na fala de alguns, identifica-se uma sensação de realização, de auto-estima 

elevada, como se sua conquista fosse única em sua experiência de vida. A 

própria luta na perseverança de conduzir o negócio gera estímulo para os 

empreendedores partirem para a realização de metas cada vez mais 

desafiadoras. 

Tudo para melhor não é?  Fortaleci meu negócio; eu investi, o 
lucro aumentou, e assim pude adquirir coisas que ja mais 
sonhava  ter: dvd, tv colorida, geladeira, fogão. Com este 
investimento do crédito estou progredindo, aumentando a renda da 
família e alcançando coisas que não poderia ter (R2 49-52). 

Consegui comprar um carro financiado sozinha! Coisa que eu 
achava que não ia conseguir nunca! Fruto do meu trabalho, do meu 
negócio. Vou conseguir pagar sozinha; não vai demorar muito e vou 
terminar. Falei que era um desafio o que eu queria fazer comigo 
mesma; estou conseguindo investir em alguma coisa. Para mim 
melhorou muito mesmo com o crédito que peguei na ANDE! (Moc 2 
117-121). 

Ajudou-me sim; trabalho muito; tive como pegar dinheiro para 
trabalhar, mas vejo resultado: troquei minha máquina de costura, 
comprei outra melhor, coloquei laje no meu salão, troquei as portas, 
coloquei as grades para mais segurança. Acho que o crédito foi bom 
demais para mim (Moc 1 63-64). 
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7.3.6 Segurança alimentar; 

 

O Gráfico 8 apresenta a tendência da qualidade de alimentação dos 

empreendedores nos últimos 12 meses.  
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Gráfico 8 - Qualidade da alimentação nos últimos 12  meses 

 

No que se refere ao tema de segurança alimentar, não se percebe período de 

escassez, pois aproximadamente 52,8% dos respondentes afirmam ter elevado 

a qualidade da alimentação, enquanto 44,6% ficam na mesma situação, não 

piorando nem melhorando. O resultado sinaliza para uma tendência positiva de 

melhoria da qualidade de alimentação, revelando que 97,56% não pioraram. 

Em situações de segmentos populacionais, na linha de pobreza, a manutenção 

da segurança alimentar já pode indicar um avanço, quanto mais apresentar 

índices de melhorias.  

A tabela 16 descreve as razões da melhoria de segurança alimentar dos 

participantes da amostra. 
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Tabela: 16 Estatística descritiva das razões da melhoria da 

segurança alimentar. Fração N

Capacidade de comprar vegetais, verduras e frutas 74,5% 573

Comprar produtos como: carne, frango, arroz, macarrão e
fubá.   73,5% 573

Capacidade de comprar leite, ovos, queijo. 71,9% 573

Capacidade de ter 2 a 3  refeições dia. 67,0% 573

Capacidade de comprar comida pronta "quentinha" 31,1% 573  

 

Procurou-se aprofundar as razões que influenciam as respostas dos 

empreendedores que melhoram a qualidade da alimentação. A variável mais 

apontada como representativa da melhoria é a “capacidade de comprar 

vegetais, verduras e frutas” (74,4%), seguida da variável referente a 

possibilidade de comprar “carne, frango, arroz, macarrão e fubá” (73,5%). Uma 

outra forma de perceber a melhoria é afirmar a capacidade de ter 2 a 3 

refeições ao dia (67,0%). 

Estudos sobre impacto em microfinanças têm demonstrado que o incremento 

de renda ajuda as famílias a superarem situações de escassez alimentar ou 

prover a manutenção da alimentação. Morduch (1998) afirma que, em geral, as 

suas investigações indicam que microfinanças ajudam as famílias a 

contrabalançarem seus gastos, reduzindo necessidades e fome em tempos 

difíceis. Em trabalho mais recente, Roodman e Morduch (2009) não 

perceberam até o momento, nenhuma contradição destas ideias. Outros 

estudos confirmam e reforçam a contribuição das microfinanças na segurança 

alimentar das famílias. Segundo Snodgrass e Sebstad (2002), em seus estudos 

no Peru e no Zimbábue evidencia-se que os gastos com alimentação 

aumentaram. Enquanto isso, na Índia esse aumento só é encontrado de 

maneira sutil, entre os clientes veteranos.  

Aqui, nesta investigação, identifica-se um pequeno grupo de 2,44% afetado por 

período de escassez de alimentos. Essa escassez se revela mediante 

diferentes formas, e as estratégias de saída da escassez de alimentos podem 

ser observadas na tabela 15. Procura-se entender o que ocorre com os 2,44% 

de empreendedores afetados por escassez alimentar nos últimos 12 meses. 

Eles afirmam que foi necessário diminuir a comida, ou comer algo mais simples 
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ainda, que faltou dinheiro para comprar alimento. A média foi de seis meses 

para superar a situação de escassez alimentar.  

Variáveis Fração dos que

tiveram 

escassez (n=34)

2,44%

Fração do

total(n=573)

Diversas formas não identificadas                                                                                                       41,20% 2,80%

Tomou dinheiro ou comida emprestada com vizinhos 17,60% 1,20%

Conseguiu emprego localmente 14,70% 1,10%
Começou um negócio de emergência 14,70% 0,90%
Tomou dinheiro emprestado a juros 8,80% 0,50%

Vendeu algum bem da família 5,90% 0,30%

Alguém/ou você buscar trabalho em outra cidade     2,90% 0,20%

Tabela 17 : Estatistica descritiva das estratégias adotadas para superar a escassez
alimentar

 

Vale relembrar ao leitor que o n=573 representa o universo total da pesquisa, e 

o n=34, representa o grupo afetado por escassez alimentar. Ou seja, apenas 

2,8% não conseguem identificar ou não desejam explicitar as formas de 

superação. Cerca de 1,2% tomam dinheiro ou comida emprestada, e 1,1% 

providenciam dinheiro emprestado a juros, outros 1,1% conseguem emprego 

local e 0,9%  montam um negócio de emergência. 

Para algumas pessoas acostumadas a terem refeições regulares e normais, 

que nunca tiveram seus filhos necessitados de melhor nutrição, as falas dos 

respondentes podem parecer algo insignificante, mas a alegria e o semblante 

de satisfação com que se expressam, indica com clareza que eles não 

experimentam, neste período pesquisado, escassez alimentar. Houve 

empreendedores com melhorias importantes na questão da segurança 

alimentar, que testemunham a alegria de prover para os filhos, de acordo com 

a necessidade deles, ou da necessidade específica de alimentação de algum 

membro da família. Alegram-se pelo fato de não terem de encarar a realidade 

da falta de recursos, que os impediria de providenciar o mínimo necessário 

para a família. Surge neles um novo sentido de auto-realização; o fato de 

poderem desfrutar da possibilidade de escolha dá lugar à dignidade e à 

elevação da auto-estima. Isso acontece, mesmo estando estes 

empreendedores sujeitos aos efeitos de um contexto econômico adverso, 

conforme atestam os depoimentos: 
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Ajudou demais! Os meus filhos pedem: ‘mãe me dá comida’. Agora 
eu posso atender (F1 46-47). 

No meu caso, a alimentação melhorou muito . Eu posso comer de 
forma variada coisa que não podia antes; hoje nós comemos o que 
nos dá vontade. Hoje, se quero comer algo, eu posso; assim eu acho 
que melhorei muito. Se eu disser que não como algo porque não 
tenho, estou mentindo. A minha esposa não pode comer qualquer 
tipo de comida, pois precisa de cuidados com alimentação; mas se 
ela disser: “eu quero isto aqui”, a gente pode fazer (F1 52-58). 

Depois que tenho meu dinheiro, meus filhos nunca precisaram 
dormir com fome , eu sempre tenho comida, simples, mas suficiente 
para eles. (F1-87-88). 

 

Os respondentes indicam que existem outras maneiras satisfatórias, que 

surgem como fruto dos benefícios propiciados pelo acesso ao crédito e a 

realização de um negócio que está sendo empreendido.  

Para as mulheres, a diferença fica ainda mais nítida. Antes, além da carência 

orçamentária na compra de algum produto de necessidade de alimentação da 

família, havia ainda sua dependência do marido, ou do companheiro, que 

muitas vezes, era o único provedor de recursos da casa. Também existe a 

superação da utilização, de forma relativamente frequente nesse segmento 

social, da dependência da boa vontade dos vizinhos. A situação da mulher era 

de dificuldade dupla: perceber a necessidade dos filhos e saber que ela tinha 

de esperar que a solução daquela situação dependesse de outros. Hoje, com 

seu próprio negócio, o sentimento é de realização, como provedora ou co-

provedora: 

A alimentação melhorou. Antes eu esperava meu marido dar 
dinheiro . Minha filha dizia: “vamos comer uma pizza”. Eu perguntava: 
“com que dinheiro?” Antes, quando não tinha meu dinheiro ou não 
tinha o dinheiro dos filhos ou do meu marido, a gente passava 
necessidade. Hoje eu posso ir adiante . Antes eu chegava e dizia ao 
vizinho: “me empresta um copo disso”. Agora não, pois eu tenho o 
necessário. Melhorou demais; temos mais qualidade de vida (M 131-
138). 

 

A segurança alimentar é um dos aspectos positivos dos efeitos das 

microfinanças. Cerca de 97,5% dos entrevistados informam ter mantido ou 

melhorado a segurança alimentar. Ressalta-se que o tema de segurança 

alimentar tem um significado que vai além da capacidade de colocar alimentos 

na mesa; é a satisfação física e de auto-estima. 
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7.4 Efeitos do microcrédito foco no indivíduo – O p rocesso de 

empowerment  

 

Empowerment122 (empoderamento) é uma categoria que tem sido usada de 

forma generalizada e multifacetária o que dilui o sentido humanista das origens 

do conceito, que supostamente indica certa evolução do ser social diante das 

relações de subordinação. A utilização dessa categoria é usada de acordo com 

a ênfase disciplinar adotada. As ONGs feministas de gênero ou não, agências 

multilaterais e bilaterais de desenvolvimento, governos nacionais,  entre outras 

utilizam a categoria para expressar conquistas na autonomia individual ou 

coletiva. Ganham também uma trajetória de uso no senso comum como 

substituto de auto-estima, identidade, participação, nem sempre referindo à 

origem humanista do conceito. Nas microfinanças, a categoria empowerment123 

tem sido usada frequentemente, expressando a potencialização do sujeito em 

sua ação empreendedora, inserida no contexto de grupos vulneráveis pelo 

processo de empobrecimento. É um termo que traz em sua origem o sentido de 

ação e implica que o sujeito se converta em agente ativo que varia de acordo 

com cada situação concreta.  

Segundo Neto (2006, p. 98), empowerment “designa mais do que o simples 

fortalecimento, pois inclui uma ampliação da capacidade de influência de um 

segmento, o aumento da importância de sua autoridade, indica que um 

determinado grupo adquiriu mais poder, mais autoridade, participação em 

grupos sociais e até mesmo legitimidade, perante a sociedade”. Ainda de 

acordo com DUQUE-ARRAZOLA (2004, p. 220),  

É uma categoria que tem sido adotada sob diferentes 
perspectivas. Numa perspectiva feminista de gênero 
empoderamento é concebido no seu sentido 
emancipatório, quer dizer, como processo mediador da 
superação da subordinação de gênero das mulheres, 

                                                 
122 Diversos autores aprofundam sobre essa categoria. Ver entre outros: Rodrigo Rossi 
Horochovski e Giselle Meirelles (2007) BATLIWALA, Srilatha, 1997; STROMQUIST, Nelly, 
1997; YOUNG, Katy, 1997. 
123 O termo empowerment tem como sinônimos: potencialização, poderio, ou em sua forma 
verbal, empoderar, apoderar, potenciar. 
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imbricada, para a maioria delas, na subalternidade de 
classe segundo as raças e etnias dos homens e das 
mulheres nas sociedades concretas. 

Segundo Neto (2006, p, 98), a utilização desse termo originalmente na língua 

inglesa, apresenta um conceito mais amplo que um simples fortalecimento de 

sua tradução literal. O termo, segundo o autor, também inclui uma ampliação 

da capacidade de influência de um segmento, aumento de autoridade e poder 

adquirindo legitimidade, na sociedade.  Para efeito desse trabalho, decidiu-se 

por um grupo de variáveis, que apontam para a existência de elementos que 

traduzem empowerment na prática do dia-a-dia dos empreendedores, a saber: 

acesso à informação; auto-estima e poder de decisão; desenvolvimento de 

habilidades; nível de satisfação.  

Dessa forma, esta seção se debruça em analisar tanto os dados que foram 

quantificados, como os dados qualitativos trabalhados em grupos focais, e na 

observação participante para se inferir a possibilidade de evidências de 

empowerment. Não se pode negar que empowerment traz no interior da 

discussão elementos subjetivos, que fazem parte da totalidade do ser social, o 

que significa que, em alguns momentos, essa subjetividade vem à tona, tanto 

pela forma de resposta ou depoimento dado, como pela perspectiva da 

pesquisadora no processo de observação. Para que a singularidade dos dados 

e sua particularidade sejam visíveis e alcancem validade, serão reportados 

também elementos que expressem o contexto da totalidade social, tanto na 

utilização da unidade brasileira e mundial através de outros estudos. Daí 

porque se adota um movimento que transita pela singularidade, exemplificada 

nos depoimentos. Isso pela particularidade representada nos dados 

quantitativos que incluem a categoria dos usuários de microfinanças da ANDE, 

pela universalidade destacada nos estudos da revisão de literatura sobre 

avaliação de impacto em microfinanças, e por fim, pelos dados censitários do 

universo brasileiro. 

 

7.4.1 Acesso à informação: 
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Os empreendedores são perguntados se o fato de possuir um negócio os ajuda 

na conquista de informação sobre saúde, educação e uso de contraceptivos. 

Cerca de 94,0% dos empreendedores afirmam possuir mais informação sobre 

saúde, educação, entre os quais 82,0% afirmam que o fator facilitador para 

esta conquista é ter um negócio. Outros 68,0% disseram que obtiveram mais 

informações sobre contraceptivos e têm feito uso deles. Sobre planejamento 

familiar, os empreendedores são questionados se opinam ou participam no 

planejamento familiar. Cerca de 89% dos clientes da amostra afirmam 

influenciar ou ter opinado sobre planejamento familiar124. 

Ao se relacionar a informação do controle da natalidade registrada na pesquisa 

com os dados do IBGE, verifica-se que: A per capita de crianças por família da 

amostra é de 1,11 crianças por família. Já nos Indicadores Sociais (IBGE, 

2008) informam que: “a taxa de fecundidade total manteve sua tendência de 

declínio, ao passar de 2,54 para 1,95 filhos em média por mulher, no mesmo 

período”. Portanto a média de crianças por família nesta amostra está abaixo 

da média nacional. Pode-se inferir que, as famílias do grupo da amostra, que 

admitem acessar mais informação já apresentam uma per capita de crianças 

por família, menor que o registro da média regional no Nordeste.  

 

7.4.2 Auto-estima e poder de decisão. 

 

- Significado de trabalhar e ter o próprio dinheiro  

A tabela 18 demonstra estatisticamente as variáveis que traduzem o 

sentimento dos empreendedores ao trabalhar e ter seu próprio dinheiro. 

 

Tabela: 18 Estatística descritiva do sentimento de

trabalhar e ter o próprio dinheiro. Fração N

Sente-se mais valorizado(a)    89,0% 573

Sente-se com maior poder de decisão 82,4% 573

Contribui com a renda principal da casa 74,5% 573
Mudou a relação com o companheiro 32,6% 573  

 
                                                 
124 Planejamento familiar é entendido pelos respondentes, por controle conceptivo. 
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A variável em que há maior incidência de respostas refere-se a “sentir-se mais 

valorizado (a)”, alcançando 89,0% dos respondentes, seguida da variável 

“maior poder de decisão”, com 82,4%. A “contribuição com a principal renda 

familiar” aparece como a terceira maior alternativa estatística, alcançando 

aproximadamente 74,5%. Com menor incidência, mas não menos importante, 

ocorre “a percepção da mudança na relação com o companheiro (a)”, de forma 

positiva, atingindo 32,6% dos respondentes. 

Muitas mulheres, em suas falas, declararam uma “prática de tomada de 

decisão entre o casal”. Nos depoimentos se percebe um aparente consenso, 

que parece impor-se à vontade masculina, até mesmo pelo medo de que se 

algo der errado, teriam que assumir sozinhas, sem o apoio do marido. Alguns 

casos registram que o empreendimento é criatividade da mulher para trabalhar 

e ao mesmo tempo, não permanecer subjugada aos efeitos do “ciúme 

masculino”, por ter que sair para trabalhar fora. Empreender em casa consiste 

na melhor alternativa para muitas mulheres diminuir “as brigas domésticas”.  

Outros casais expressam sua satisfação por estarem trabalhando juntos, 

propiciando mutuamente apoio e incentivo, criando aproximação para diálogo, 

tempo maior para compartilhar e divisão de responsabilidades financeiras. 

Outros depoimentos são de mulheres assumindo responsabilidades financeiras 

com casais em processo de separação, pelo fato de o marido não gostava da 

ideia da mulher ter negócios, ou sentir o negócio ameaçar a “dependência 

feminina”. 

Em outras situações percebe-se ser a mulher, inquestionavelmente, a única 

responsável pelas decisões no núcleo familiar, ou o marido se ausentar com 

frequência ou de forma definitiva (separação). Verifica-se também que o 

envolvimento da mulher em atividades empreendedoras tem gerado 

contraditoriamente, conflito relacional entre os cônjuges. Anteriormente, foi 

afirmado por algumas que trabalhar em conjunto com o cônjuge, melhorou o 

relacionamento do casal. Aqui, o fato, de a mulher possuir um negócio, 

evidencia conflitos entre casal. 

Meu marido ficou furioso quando eu consegui o dinhe iro do 
negócio , e não gostou que eu pudesse contribuir, para não dar 
opinião (F 215-216). 



 210 

Eu me separei. Meu marido não gostava de minha 
independência;  eu preferi ficar com meu negócio e com minha 
liberdade (F 202-203). 

Não obstante tal constatação, verifica-se que o acesso ao crédito e o 

consequente fortalecimento do empreendimento ajudam a mulher a robustecer 

seu papel no núcleo familiar e na relação com o cônjuge, porque a renda, fruto 

do seu trabalho, passa a ser importante complemento orçamentário doméstico, 

conferindo-lhe credibilidade e voz. Por isso, o papel de empreendedora muitas 

vezes tem permitido à mulher o desenvolvimento de sua auto-estima, além de 

reconhecimento como sujeito contributivo no núcleo familiar e até fora dele. 

Este posicionamento contribui para se flexibilizar o modelo patriarcal na tomada 

de decisão familiar, por desenvolver na mulher, o empowerment, relacionado 

tanto com a sua auto-estima quanto com a sua capacidade de tomada de 

decisões importantes, que ultrapassam os afazeres domésticos.  

Abrem-se possibilidades para novos desafios, desenvolvimento pessoal, 

melhoria das condições de vida pessoal e familiar.  Nos dados qualitativos, 

observam-se nuances do relacionamento entre gêneros e empowerment dos 

empreendedores:  

Quando eu falo para meu marido: “estou querendo fazer isso assim”, 
ele responde: “é você que sabe”.  Eu entro em acordo com ele, 
porque se der errado, ele me ajuda; se eu ficar numa situação 
apertada, ele me ajuda. Se não, ele pode dizer: “e ai?”  (R1 78-79). 

Muda, muda porque a gente se entende melhor, sente-se mai s 
valorizada ; a gente senta, conversa. Isso era coisa que não se fazia. 
Sentar e conversar aproxima mais o dialogo entre a gente; começa a 
ver um caminho melhor. Você não está só, está com ele. Antes a 
gente não conversava, não discutia sobre comprar algumas coisas. 
Isso faz até que se ame mais um ao outro (R2112-115).  

Você valoriza até mais seu marido , e ele está prestando mais 
atenção em você; elogia a gente. Porque nós estamos unidos em 
querer crescer (R2 117-118). 

Muda porque nós estamos mais juntos.  Antes ela saía de 
madrugada, trabalhava. Chegava à noite cansada, dormia e no outro 
dia saía cedo. Eu também trabalhava; meus filhos foram criados pela 
minha sogra. Era um “turnão” de trabalho que não tinha tempo nem 
para respirar. Hoje a gente está trabalhando junto em família, com os 
filhos. Assim hoje a gente fica mais unido (R2120-126). 

Para mim, mudou tanto com meu esposo como com meus filhos . 
Quando eu trabalhava no restaurante, não tinha tempo para dar 
atenção aos meus filhos e ao meu esposo, porque tinha semana que 
eu trabalhava dois horários. Quando comecei a trabalhar por contra 
própria em casa, ficou melhor; meu esposo também tinha muito 
ciúme que eu trabalhasse fora de casa; era muita briga dentro de 
casa. E quando eu resolvi ter meu próprio negócio, mudou 
completamente. Hoje ele me ajuda, me dá o maior apoio, trabalha na  
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noite, durante o dia faz minhas entregas. Minha família hoje é uma 
felicidade só; eu tenho mais tempo para meus filhos e para meu 
esposo. Isto para mim é importante; eu tenho mais tempo e posso 
acompanhar a adolescência dos meus filhos (R2 128-136). 

No meu caso, a gente trabalha junto no mesmo ramo. Ela me 
ajuda de diferentes formas . Ajuda a fazer coisas necessárias, para 
que o negocio aconteça. Ela me orienta muitas vezes, para que eu 
não faça besteira. Por exemplo, compro algo não necessário, ela diz: 
“não vá comprar o que não precisa”. Às vezes ela fala: “você deveria 
ter olhado primeiro o estoque”. Ela sempre me ajuda: “você não me 
perguntou? Não olhou o estoque?“ Ela também trabalha como 
sacoleira, mas o que ela vai fazendo vai ajudando a ela mesma 
comprar as coisinhas dela, em vez de eu tirar do meu; ela mesma 
compra com o dinheiro dela (F1 96-104). 

Comigo a gente coloca as coisas na mesa e juntos analisamo s se 
dá certo . Por isto eu disse que hoje melhorou; a gente conversa. 
Antes, não; eu fazia, e a gente brigava. Agora não; a gente coloca na 
mesa e conversa (R2 157-159). 

No meu caso, eu decido, eu tenho meu negócio, o meu marido 
tem o dele . Ele é contra o empréstimo; ele não queria que eu ficasse 
pagando juros; ele preferia que eu não tomasse crédito. Mas eu 
acabo fazendo o que eu quero (F1120-122). 

No meu caso, eu acho melhor trabalhar só, do que com a pessoa 
que às vezes não entende, achando que estou fazendo errado. Mas 
eu prefiro trabalhar só. (F193-95) 

 

A tabela 19 que segue apresenta estatística descritiva do sentimento dos 

empreendedores, ao trabalhar e ter seu próprio dinheiro. 

 

Homens Mulheres N Teste Canomino

(n=149) (n=424) P 
Contribui com a renda principal da casa 94,0% 67,6% 570 <,01

Sente-se mais valorizado(a) 86,6% 89,9% 571 0,27
Sente-se com maior poder de decisão 80,5% 83,0% 571 0,49

Mudou sua relação com o companheiro 31,5% 33,0% 571 0,74

Tabela 19 :  Estatistica descritiva do sentimento de trabalhar e ter o próprio dinheiro

 

 

A evidência de auto-estima elevada está muito presente nesta amostra, vale 

relembrar que 74,0% são mulheres. Para evidenciar esse aspecto subjetivo na 

relação de gêneros, optou-se por separar o quantitativo de homens e mulheres 

para facilitar a visibilidade dos resultados.   

Buscou-se evidenciar a percepção dos dois diferentes grupos no que diz 

respeito à satisfação em trabalhar e ter o próprio dinheiro.  

Na comparação das afirmações respondidas pelos homens e mulheres, a 

variável com estatística significativa que mais chama atenção, é o fato de que 
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as mulheres aparecem com um indicador de 67,6% de contribuição com a 

principal renda da casa. Observa-se que o universo das mulheres (424) é muito 

maior que o universo dos homens de (149). Levando-se em consideração o 

fato que o universo feminino é 2,85 maior que o masculino, e também, 

considerando a tendência nas condições de dominação masculina chega-se à 

conclusão que o dado de 67,6% tem um significado emblemático.   

Para a cultura brasileira, o homem contribuir majoritariamente com a renda 

familiar é mais comum, mas nesta pesquisa, as mulheres, que são 74,0%, 

reconhecem que contribuir com a principal renda familiar é significativo. Isso 

indica uma tendência de transferência da chefia da família, que passa a ser 

assumida pela mulher. Esse fenômeno tem sido também confirmado pelos 

indicadores sociais do IBGE (2008):  

Entre 1998 e 2008, houve um significativo aumento de mulheres na 
condição de pessoa de referência125 (25,9% para 34,9%) do domicílio. 
O que também chamou a atenção no período foi o crescimento da 
proporção das mulheres declaradas como pessoa de referência, 
apesar da presença de um cônjuge (2,4% para 9,1%).  

 

A variável, “sentir-se com maior poder de decisão”, registra o seguinte 

resultado: homens 80,5% e mulheres 83,0%. Esses dados destacam-se pela 

proximidade percentual e a superação do percentual do grupo de mulheres, 

que afirmam sentir-se com mais poder de decisão. Esse indicador dá maior 

visibilidade a presença de empowerment das mulheres. Assumir chefia da 

família possibilita às mulheres exercerem o poder de decisão.  

Sobre a percepção das mulheres (33,0%) e dos homens (31,5%) no que diz 

respeito à “mudança na relação com o companheiro (a)”, verifica-se que o 

índice é um pouco maior para as mulheres, talvez pelo fato de elas 

contribuírem financeiramente para a família, ou até representarem a maior 

parte da renda familiar. 

O empowerment das mulheres é mais fortemente figurado, quando 83,0% 

afirmam “maior poder na tomada de decisões” sobre os empréstimos e os 

resultados financeiros gerados pelos empreendimentos, como também pela 

                                                 
125 Embora esta pesquisa não tenha tratado a nomenclatura pessoa de referência, ressalta-se 
que, para o IBGE, refere-se a chefe de família. 
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participação mais ativa em decisões de ordem econômica que afetam a vida da 

família. Pode-se supor que essas clientes, que acessaram crédito e  

contribuem com a renda principal da casa, adquirem possibilidade de priorizar 

dispêndios com escola, saúde, educação e, ao mesmo tempo, canalizam 

melhorias importantes na família em conjunto com o cônjuge ou outros 

membros da família. Sem dúvidas, isso gera um sentimento de maior 

valorização em 89% dos respondentes desta amostra das mulheres. 

Quando se estabelece uma delimitação da tomada de decisão, de forma 

particular na família, evidencia-se com mais clareza, o fortalecimento desse 

processo. Cerca de 93,0% dos empreendedores afirmam serem eles próprios a 

tomarem as decisões de uma forma geral na família. A tabela a seguir, figura a 

estatística descritiva de quem toma as decisões importantes na família, por 

sexo. 

  

Tabela: 20 Estatística descritiva de quem toma as

decisões na família?

Homens 

(n=149)

Mulheres

(n=424)

N Teste Canonico

Próprio empreendedor 57,7% 54,2% 571 0,46

Esposos conjuntamente  40,9% 40,1% 571 0,86

Toda a família participa, dá opinião... 12,8% 12,7% 571 1  

 

Ao analisar a tabela 20, a comparação entre homens e mulheres sobre a 

autoria do processo decisório no seio da família (homens 57,7% e mulheres 

54,2%), os resultados apresentam uma pequena diferença menor para as 

mulheres, embora o percentual de mulheres da amostra seja significativamente 

maior, o que aponta para um avanço destas em termos de empowerment. Isso 

pode demonstrar também, que as mulheres têm assumido as decisões 

importantes na família. Há mais ou menos duas décadas, esse fenômeno não 

podia ser observado. Com isso, deduz-se que a entrada da mulher, 

massivamente, no mercado de trabalho como empreendedora tem contribuído 

para essa ocorrência. Outra variável é a “decisão conjunta com o cônjuge”. 

Conforme os dados demonstram, há incidência de 40,9% na perspectiva dos 

homens, contra 40,1% das mulheres. Essa aproximação estatística pode 

sugerir a existência de mudanças no comportamento dos homens em relação à 

decisão compartilhada com as mulheres na família. O compartilhamento de 
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decisões é uma explicitação bastante subjetiva, pois em última instância, não 

há uma definição que expresse o equilíbrio na tomada de decisão.    

 

7.4.3 Desenvolvimento de habilidades 

 

O desenvolvimento de habilidades, que também é um indicativo de 

empowerment, informado na tabela que segue, apresenta dados estatísticos do 

período de dois anos ou mais, acessando crédito e gerenciando negócios. 

 
Tabela 21:  Estatística descritiva das habilidades 

empresariais desenvolvidas neste tempo acessando 

crédito. Fração N
Passou a planejar melhor o uso do dinheiro no negócio

88,1% 572

Consegue investir parte do lucro no negócio 87,8% 572

Desenvolveu novas habilidades com o negócio (vender, 
comprar, novos produtos)

80,8% 572

Administra a receita do negócio, separado da renda da 

família
70,5% 572

Faz controle contábil do negócio (anota vendas e contas a 
pagar do negócio)

63,6% 572

Recebeu alguma assessoria importante ou significativa do 

agente de crédito da Instituição
24,7% 572

Fez algum curso de capacitação 19,4% 572  

 

Das oito alternativas perguntadas, o respondente pôde optar, por aquelas que 

mais representavam sua realidade. Observa-se que a variável de maior 

frequência refere-se à “aprendizagem do processo de planejamento do uso do 

dinheiro no negócio” (88,1%). Esse dado sinaliza que a pedagogia do processo 

de microcrédito da ANDE tem surtido um relativo efeito positivo. Ressalta-se 

ser esse um dos conteúdos de grande ênfase da organização no período de 

assessoria para o empreendedor. Dessa variável, associada à variável 

“administra a receita do negócio, separado da renda da família” (70,5), pode-se 

inferir que a disciplina induzida pelo processo do crédito, tem levado a maioria 

dos empreendedores a entenderem a necessidade do planejamento e de 

separação as contas da família das contas do próprio negócio. Isso pode 
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significar uma mudança de cultura, pois tradicionalmente, o negócio informal foi 

tratado juntamente com as finanças da família.  

Um outro aspecto de relevância na mesma tabela diz respeito à capacidade de 

“conseguir investir parte do lucro no negócio” e cerca de 87,8% afirmam ter 

conseguido. Tal atitude é reveladora do processo de compromisso e 

credibilidade do próprio empreendedor em relação ao crescimento do negócio.  

A singularidade da informação de duas clientes manifesta essa perspectiva, 

como se pode vê a seguir:  

Daqui a cinco anos, eu quero uma cozinha grande, maior do que 
esta sala aqui; quero um caminhão baú com todas as fotos dos 
salgados, fazendo entrega em diversos supermercados e 
lanchonetes. Todo mundo conhecendo meus produtos etc. (R2 181-
183). 

Sonho em tornar minha distribuidora conhecida na ci dade . A 
gente tem um público que não sabe que a gente existe e pra isso eu 
preciso aplicar em propaganda para que eu possa ter um futuro à 
frente; não é para amanhã, é meu sonho (Moc 1 68-71). 

 

Essa duas falas exemplificam emblematicamente o estabelecimento de metas 

incorporadas à vida dos empreendedores. Embora não exista um planejamento 

formal estratégico em execução, os resultados conquistados provocam uma 

visão de futuro que os leva a trilhar com determinação e confiança.  Nesse 

processo de construção de empowerment, pode-se identificar a contribuição da 

ANDE na assessoria aos empreendedores. Entretanto, nem todos reconhecem 

“a importância da assessoria do agente de crédito da Instituição”. Apenas 

24,6% manifestam ganho de habilidades pessoais a partir da assessoria.  

Outros aspectos são demonstrados nas informações contidas nas falas dos 

participantes da pesquisa qualitativa. Empreendedores com melhores hábitos 

de gestão empresarial se evidenciam com frequência nesta pesquisa. Segundo 

eles, a capacitação os ajudou a modificar hábitos de gestão, a ganhar 

segurança na hora de negociar descontos e processos de vendas e apuração 

de lucros. Uma outra habilidade explicitada é a capacidade de gerenciar os 

valores a receber dos clientes, e os pagamentos de fornecedores, ou seja, 

melhora de intuitiva do fluxo de caixa do negócio. Já outros evidenciam a 

necessidade contínua de experimentar novas habilidades e de inovar para 

continuar no mercado com seus negócios. Uma mudança importante diz 
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respeito à relação com o próprio dinheiro por parte de alguns empreendedores. 

Antes havia medo, agora, segurança e capacidade de assumir riscos com mais 

cautela no uso do dinheiro.  

Eu fui modificada pelos cursos; hoje na forma de gerenciar o estoque, 
minha compra é diferente. Eu fiz um curso no ano passado que me 
modificou ; eu tenho que ter segurança na hora de dar um desconto. 
Eu estou ali, estou precisando; é melhor vender o que eu tenho com 
segurança (Moc 1 124-128). 

Eu me organizo assim: eu sei quanto dinheiro tem quanto tenho 
no caixa, quanto tenho na rua;  eu sei o que devo comprar, vou 
comprando e recebendo da rua e movimentando (R1 141-143). 

Tenho tudo anotado, controlado . O que tenho e o que preciso 
pagar. Aprendi isto no dia-a-dia. Hoje tenho segurança para saber 
apurar o meu lucro; pegar o crédito me ajudou a ter mais atenção 
para o controle do meu negócio. Nada poderia dar errado (R1 146-
150). 

O negócio sempre está mudando, inovando . Melhorei a forma de 
controlar o negócio, depois que passei a pegar crédito; tive que ter 
mais cuidado, pois no dia de pagar, o dinheiro precisa estar aqui (F1 
134-139). 

Aprendi a lidar com o dinheiro , porque a gente faz um estudo de 
quanto pode pagar se acontecer alguma coisa, qual o valor das 
prestações, a quantidade de parcelas. Pelo valor que a gente tem 
condição de tirar, ao pegar o valor, a gente estuda, pensa o que vai 
comprar (Moc1 136-138). 

Mudei a forma de pensar , porque hoje a gente pensa mais antes de 
comprar, pensa no desconto; faço o orçamento. O bom é isso, a 
gente sabe que tem aquela parcela do empréstimo todo mês para 
pagar, tem que pensar analisar, organizar melhor o seu dinheiro, para 
ficar bem no final e pagar e ganhar o lucro da gente (Moc1 139-141). 

 

Quando se faz a comparação entre a escolaridade e habilidade de fazer 

controle contábil do negócio, percebe-se um resultado intuitivamente esperado. 
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Gráfico 9 - Comparação da escolaridade e habilidade  de fazer controle 
contábil do negócio 

 

O gráfico 9 retrata que a capacidade de desenvolver a habilidade de controle 

contábil básico do negócio está diretamente correlacionada ao maior grau de 

escolaridade. O gráfico acima demonstra que quanto maior o grau de 

escolaridade, maior o percentual de empreendedores fazendo controle contábil 

básico dos negócios. Se for considerado que 54,6% é a maior concentração 

das respostas sobre escolaridade na faixa de fundamental incompleto e 

completo, mais de 60,0% afirmam possuir esta habilidade. Fica, portanto, 

evidente, que o grau de escolaridade mais elevado facilita a adoção de 

técnicas de controle contábil com mais facilidade, por parte do empreendedor. 

 

7.4.4 Nível de satisfação pessoal 

 

Para medir a satisfação pessoal dos sujeitos, elementos fundamentais na 

constituição do empowerment foram considerados: com três variáveis positivas 
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e três negativas, que se contrapostas darão margem à confirmação ou 

negação do fenômeno. Na tabela 22, é apresentada a estatística descritiva do 

grau de satisfação do empreendedor com o negócio.  

 

Tabela: 22 Estatística descritiva do sentimento em

relação ao negócio.
Variável Pouco Algum(a) Muito

Orgulho 5,0% 11,0% 84,0%

Satisfação 5,0% 10,0% 85,0%

Realização 8,0% 12,0% 80,0%

Medo do futuro 80,0% 15,0% 5,0%

Insegurança no agir 84,0% 13,0% 3,0%

Insatisfação 90,0% 8,0% 2,0%

02 anos no programa n=563

 

 

A tabela informa que a grande maioria dos respondentes está satisfeita com o 

fato de ter um negócio. As variáveis positivas revelam aceitação acima de 80%, 

e as negativas são menores que 5%. As primeiras variáveis possuem um 

caráter positivo (orgulho, satisfação e realização), alcançam um percentual 

acima de 80%. Enquanto que as três últimas variáveis evidenciam um 

indicativo de negatividade (medo do futuro, insegurança no agir, insatisfação), 

obtiveram acima de 85,0% de rejeição. As combinações de variáveis positivas 

e negativas podem esclarecer a confirmação da satisfação dos 

empreendedores pobres, mesmo em contexto econômico social adverso. 

Confirmando a satisfação com os negócios, os respondentes, ao serem 

questionados sobre a possibilidade de ter uma oportunidade de emprego com 

carteira assinada, cerca de 80,0% afirmam que não trocariam seus negócios 

por um emprego. Esse indicativo também aponta para a presença de auto-

estima e compromisso com sua atividade econômica. A fala de uma das 

participantes do grupo focal tem um significado revelador dessa afirmação: 

O crédito me ajudou a ganhar confiança em mim mesma , antes eu 
tinha muito medo que alguém vendesse e não trouxess e o 
dinheiro pra mim.  Agora eu não sinto mais esse medo. É tanto que 
agora tenho cinco pessoas trabalhando para mim. Não sinto medo 
nenhum delas não me pagarem; não sei se é porque eu já confio 
tanto que perdi o medo, pois antes, se a pessoa quisesse um prazo 
de 15 dias eu ficava morrendo de medo. Eu pensava: “e agora, como 
vou fazer para pagar a Natura [empresa fornecedora produtos], 
porque é difícil, pois se você não pagar não pode mais comprar”. E 
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agora eu não tenho mais medo,  e tudo foi através desse crédito 
que eu consegui essa confiança . Antes eu não tinha essa 
confiança e só pensava em arranjar um trabalho. Era chato não ter 
segurança daquele dinheiro. Agora nem penso mais; prefiro chegar 
na minha casa e trabalhar por conta própria  (Moc2 50-60). 

 

Quando se analisa a auto-estima dos empreendedores pela perspectiva de sua 

“capacidade de acreditar em seu potencial”, é extremamente positiva a visão 

de futuro em relação ao seu próprio desenvolvimento e sucesso do negócio. 

Quando se analisa auto-estima em termos de “poder de decisão” ao acessar o 

crédito e decidir por ele, fica evidente como alguns empreendedores se 

sentirem fortalecidos com essa experiência. É como se despertassem para a 

possibilidade de fazer sua própria história. Para alguns, o sentimento de medo 

de lidar com o crédito era uma realidade, mas com o exercício do acesso ao 

crédito é possível modificar esta situação e ganhar autoconfiança. Em relação 

à superação dos obstáculos e desafios, pode-se identificar a presença de auto-

estima, que os levou a ganhar confiança e disposição para correr riscos, 

conforme depoimentos a seguir: 

Pretendo aumentar, mas graças a Deus cheguei até onde já cheguei 
e estou muito satisfeito! (F1 40-41). 

Até que eu tenho sido bem sucedida!  (R2 14-15). 

Eu morava numa casa que não tinha nada; era só tijolos, sem 
nenhum acabamento. Aí eu fui comprando mercadoria, vendendo, 
girando e aquele lucro foi ajeitando minha casa. Eu reboquei, 
coloquei janela, coloquei pia, fiz banheiro, coloquei tudo, pintei. Tudo 
pintadinho, ficou uma maravilha, tudo fruto do meu trabalho  (Moc2 
89-94). 

Pegar o crédito foi tudo, porque antes eu ficava ali naquele cantinho 
com medo. Tudo muito limitado dá muito medo, muita insegurança, 
mas quando você vê que é capaz , vale a pena mesmo; eu não tenho 
mais medo. Descobri que dinheiro gera dinheiro  (Moc2 63- 65). 

 

O acesso ao crédito e o incremento de renda verificado nesta pesquisa, para 

muitos empreendedores representa a ampliação da capacidade de sonhar. 

Considerando que a capacidade de sonhar e planejar foram diferenciadores 

fundamentais da constituição do ser social enquanto ser histórico, esses 

elementos identificados na pesquisa (sonhar, planejar, acreditar no futuro de 

luta) podem supor que tais atributos contribuem para a constituição do 

empowerment na perspectiva de desenvolvimento humano. Nesse sentido, 
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pode-se inferir que as microfinanças representam uma ferramenta que pode 

contribuir para estimular o empowerment dos empreendedores.    

Os sonhos dos empreendedores estão relacionados à melhoria dos ativos 

familiares, reformas e ampliação da casa, compra de meios de transporte como 

ferramenta de fortalecimento do negócio, abertura de novos negócios, 

aquisição de bens tão sonhados como carro, “coisas antes não imaginadas”. 

Os depoimentos confirmam isso:  

Daqui a cinco anos eu quero estar com minha casa to da feita.  Se 
der para fazer cômodos para aluguel, tudo bem. Quero crescer mais 
meu comércio. Porque a área que eu tenho dá para fazer um 
supermercado pequenininho (R1 120-123). 

Daqui a cinco anos, eu quero estar com meu carro e com 
bastante mercadoria . Eu vendo como ambulante e o meu carro vai 
me ajudar muito. Daqui a cinco anos eu penso isto e vou alcançar! 
(R1 117-119). 

Agora minha casa está pequena; não tenho nem lugar para dormir. 
Estou pensando em construir, aumentar  (R1 32-33). 

O meu sonho é fazer um espaço para recreação na piz zaria e 
construir nossa casa em cima. Aí tem espaço para as crianças que 
atendemos na pizzaria. Isso aí é um sonho que mais cedo ou mais 
tarde a gente vai realizar (F1 165-167). 

Eu só penso positivo . Não imagino meu negócio daqui a cinco anos 
falido. Imagino que vai ficar muito melhor do que está (R2 177-178). 

Já o meu sonho é ter um salão arrumado para o público , até que 
me conheçam bem. Quando a pessoa chega, desanima, porque o 
lugar é pobre. Não está no nível do cliente, porque a gente tem de 
oferecer para o cliente o melhor, e o meu salão infelizmente não é o 
melhor. Eles vão ainda porque confiam na minha pessoa. Eu gostaria 
de ter um salão no nível do meu cliente e não tenho condições para 
isso (Moc 1 72-76). 

Eu gostaria de abrir um ponto de comércio  (R1 124). 

 

A tabela 23 apresenta a estatística descritiva do sentimento que os 
empreendedores têm quando são capazes de suprir as necessidades básicas 
de sua família. 
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Variável Pouco Algum(a) Muito

Alegria 3,0% 7,0% 89,0%

Orgulho 4,0% 9,0% 87,0%

Satisfação 3,0% 9,0% 88,0%

Insatisfação 92,0% 6,0% 1,0%

Medo do futuro do sustento da familia 90,0% 8,0% 2,0%

Voce se considera uma pessoa vencendora 5,0% 10,0% 85,0%

Tabela: 23 Estatística descritiva do sentimento 

quando tem a capacidade de suprir as necessidades 

básicas de sua família.

02 anos no programa 

n=563

 

 

Os dados demonstram através das variáveis (alegria, orgulho e satisfação), 

que mais de 87% dos empreendedores possuem “muita satisfação quando têm 

a capacidade de suprir necessidades básicas da família”. Quando perguntados 

sobre variáveis negativas (insatisfação e medo do futuro do sustento da 

família), o percentual de segurança aumentou mais ainda, mostrando que 90% 

deles possuem pouco sentimento negativo ou insegurança com o futuro. A 

última variável da tabela evidencia a auto-estima dos empreendedores. Ao 

serem questionados se eles se consideram “pessoa vencedora”, 

aproximadamente 85% afirma que se percebem muito vencedoras, 10%, de 

alguma forma sim, e apenas 5% se acham pouco vencedoras.  

Essa combinação de variáveis positivas e negativas sinaliza o indicativo do 

nível de satisfação e empoderamento dos empreendedores. 

Uma outra variável que complementa tal nível sobre sua segurança e 

capacidade atual aparece quando questionados se possuem capacidades 

atuais para suprir necessidades básicas da família. Nesta variável, cerca de 

93,00% responderam que são capazes de suprir as necessidades básicas da 

família. Estes dados indicam forte empoderamento por parte dos 

empreendedores. 
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7.5 Efeitos do microcrédito foco na unidade econômi ca 

Quando se trata da unidade econômica, em sua grande maioria o 

empreendimento é pequeno e domiciliar. Essas unidades são chamadas 

comumente de microempreendimentos. Trata-se de um setor 

reconhecidamente heterogêneo, tanto em termos de natureza da atividade, 

quanto pela sua volatilidade de funcionamento, tendo caráter econômico de 

subsistência (suficiente apenas para manter a sobrevivência mínima da família) 

e de auto-emprego (manutenção do emprego apenas do empreendedor).  

O percentual de geração de novos postos de trabalho depois do crédito, 

durante dois anos de operação, alcança uma média de 0,49 empregos. Quanto 

à manutenção de empregos, a amostra revela a existência de uma média 1,92 

pessoas por empreendimento trabalhando. Esses indicadores reforçam a 

evidência de que microfinanças não é uma política potencial para geração de 

novos postos de trabalho (emprego), mas possui em potencial, a capacidade 

de fortalecimento de autoemprego e geração de renda familiar. 

Contraditoriamente, o trabalhador dessa natureza de negócio fica à margem de 

qualquer política de amparo social. Entretanto, a Lei Complementar nº 

128/2008 (SEBRAE, 2009), que entrou em vigor em julho de 2009, criou 

condições especiais para que o trabalhador, conhecido como informal, possa 

se tornar um Empreendedor Individual (EI). Embora a proposta apareça como 

benefício, não ficam evidenciado dois aspectos fundamentais. O primeiro, 

considerando que o empreendimento informal tem sido hoje a grande fonte de 

emprego, e com essa medida, o Estado ganha a possibilidade de controle. 

Segundo, não fica publicamente evidenciado que a referida medida 

corresponda à possibilidade de se incrementar o número de contribuintes para 

a Previdência Social. Os pressupostos legais se sustentam na argumentação 

de que, no momento em que os trabalhadores se submeterem ao regime da 

Lei, eles terão acesso ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ao 

crédito e à conta bancária, e passarão a contar com a rede de proteção do 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que inclui aposentadoria, 

seguridade social, salário maternidade, entre outros benefícios previdenciários. 
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Nesse grupo de informação, os entrevistados evidenciam, através de suas 

falas, a utilização típica de força de trabalho da família. Confirma a 

particularidade identificada no baixo percentual de geração de novos postos de 

trabalho acima referidos. Isso pode ser observado a partir dos depoimentos: 

Tenho quatro anos no meu negócio e já tenho duas irmãs 
trabalhando comigo  (Moc 1 113-114). 

Sim, hoje tem duas pessoas que me ajudam ; muitas peças que não 
fazia antes, hoje eu já faço; nessa área de peças intimas tem que ter 
novidades (Moc 1 133-134). 

Ajudou-me muito; ajudou assim: antes eu trabalhava para outra 
pessoa; hoje vou vender para mim; aumentei as compras; já tenho 
duas pessoas que me ajudam  também, pago comissão para elas; 
elas ganham o delas e me ajudam (Moc 1 129-131). 

Eu também pude comprar uma máquina de costura industrial melhor; 
já tenho uma amiga  que vai me ajudar (Moc 2 27-28). 

 

7.5.1 Incremento de renda 

O estudo revela uma incidência relativamente alta dos participantes da 

amostra, que tiveram incremento em sua renda. A tabela 24 apresenta a 

estatística descritiva das razões que contribuíram para o aumento de renda da 

família. 

 
Tabela 24: Estatística descritiva das razões do aumento

da renda da família. 

Fração N

O negócio expandiu e cresceu, gerou mais receita 27,1% 573

Outras razões       16,6% 573

Aumentou a venda / novos mercados para vender             14,5% 573
Aumentou a produção e venda 14,3% 573
Abriu o negócio, ou aumentou outra atividade 4,0% 573  

 

Do universo de 573 respondentes, 237, ou seja, 41,36% afirmam ter 

aumentado de renda. Observa-se que 27,1% deste universo informam que a 

razão do incremento da renda foi a expansão do negócio e o incremento das 

receitas. Cerca de 16,6% não conseguiram explicitar as razões do incremento 

de renda familiar. Isso pode estar associada a fatores culturais, ao medo de ao 

explicitar, vir a perder a chance de acessar novos créditos no programa, dentre 

outros fatores.  
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7.5.2 Evolução da renda familiar 

O gráfico 10 apresenta a evolução de renda dos empreendedores da amostra 

com usuários que tinham 24 meses, ou mais, de acesso ao crédito. 
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Gráfico 10 - Evolução de renda dos empreendedores 

 

Pelo gráfico, os empreendedores informam ter aumentado a renda familiar. 

Somando-se o percentual dos que “aumentou muito” com os que afirmam que 

“aumentou”, perfaze-se um total de 41,23% com incidência de aumento de 

renda. Contra 6,28% que diminuíram e 51,66% que mantiveram a renda no 

mesmo patamar, depois de ter acessado ao crédito. O gráfico apresenta uma 

imagem fotográfica positiva em relação à evolução da renda familiar.  

No contexto do Nordeste, esse dado é significativo, considerando ser esta a 

região mais pobre do Brasil e as populações atendidas pelas microfinanças, em 

especial pela ANDE, estarem situadas em meio à população pobre, com renda 

média compatível para a região. De posse destes dados, pode-se inferir que a 

oferta de serviços financeiros, viabilizada pela ANDE, tem marcado um 

diferencial como traço de incremento de renda para o público alvo. Quando se 

depara com dados da região Nordeste, observa-se que ela apresenta o maior 

crescimento da renda média familiar entre os anos de 2005 e 2006 no País, 

conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (FAVRE, 2008). A renda 
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familiar média na região, que envolve salários e transferência de recursos de 

Governo, apresenta um aumento de R$676,64 reais para R$761,16 reais, dado 

esse compatível com o percentual de respondentes da pesquisa, afirmando o 

aumento de renda (40,1%) e manutenção de renda (51,7%) nos últimos dois 

anos.  

Estudos sobre impacto de renda em microfinanças informam ser ele muito 

significativo. Segundo Neto (2006, p. 8),  

a análise dos dados demonstra que o impacto do microcrédito na 
geração de renda é significativo: em dois anos, a renda do 
microempreendedor quase que dobra. Além disso, a taxa interna de 
retorno sobre o crédito médio concedido é de tal ordem que torna 
irrelevante a discussão sobre o nível de taxas de juros (custo do 
capital) praticados pelo mercado.  

 

O mesmo autor ainda confirma que “os resultados revelam que os 

microempreendedores em bairros de baixa renda em São Paulo são tão 

carentes de capital que qualquer injeção, principalmente na forma de capital de 

giro, provoca alavancagem financeira espetacular”. 

Os dados acima, que dão um retrato estatístico da situação do incremento de 

renda, tornam-se mais visíveis quando analisados pelo foco das informações 

obtidas com as ferramentas qualitativas.  

As falas evidenciam a percepção dos empreendedores em relação ao 

incremento de renda, e esta percepção está relacionada ao fortalecimento do 

negócio, o aumento de vendas e de renda. O sentimento de maior participação 

nas despesas familiares, após o incremento de renda, é um indicador de maior 

satisfação e até felicidade para algumas mulheres.  

As vendas aumentaram; aumentou minha renda  quando eu comecei 
na ANDE fazendo empréstimo. Ajudou bastante (R1 41-42).  

Comecei a aplicar o empréstimo da ANDE no negócio e aumentou 
mais a freguesia, conseguiu tirar um salário melhor,  houve 
mudança; eu percebo assim (Moc01 52-53). 

Hoje eu estou muito mais feliz, pois eu acho que a gente aprende até 
a ter mais responsabilidade nos negócios. Quanto ao lucro, 
melhorou muito também a renda da família,  e a gente pode 
participar mais (Moc2 114-116). 

Melhorou o rendimento da família, porque antes eu p assava 
muitas dificuldades , vontade de ter as coisas e não tinha. Eu 
sempre tiro aquele ali que é das minhas dividas e a gente tenta 
poupar o que a gente tem também. Hoje eu estou agüentando 
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trabalhar, mas amanhã eu não sei; aí a gente tem que ter um dinheiro 
guardado. Antes eu não tinha uma poupança, não tinha nada (Moc2 
122 -126). 

Essas falas são reveladoras de um processo de mudanças de mentalidade, no 

que diz respeito à compreensão da participação do sujeito na sua relação com 

as finanças, com o negócio, e com as relações sociais. A distribuição de 

acesso ao crédito por metodologias (individual, grupo solidário e banco 

comunitário) revela que mais de 73,0% dos empreendedores acessaram por 

metodologias solidárias (grupos solidários + Banco Comunitário). A base das 

metodologias solidárias ofertadas pela ANDE visa à consolidação de laços de 

solidariedade e apoio mútuo entre os membros dos grupos. Embora essas 

metodologias tenham como suposto o estímulo à solidariedade, não são 

encontrados indicativos de que os serviços financeiros ofertados pela ANDE 

tenham fortalecido laços de solidariedade. Sabe-se que, nessas populações é 

mais frequente se encontrarem relações solidárias (quer seja pela via de ajuda 

entre vizinhos, na utilização de préstimos como alimentos, deixar uma criança 

para ser olhada etc.) que nas classes média e alta, porém o que se percebe no 

estudo são evidências de individualismo mais acentuado.  

Particularmente, a metodologia de bancos comunitários inclui um programa de 

educação financeira que estimula os empreendedores a uma mudança de 

mentalidade em relação à gestão dos ganhos, manejo de poupança e 

administração de dívidas. Observa-se, portanto, a partir das falas, um 

reconhecimento do incremento de renda e ênfase em relação à importância da 

poupança como fator alavancador do negócio e redutor de vulnerabilidade das 

famílias.  Ressalta-se que todos os respondentes da amostra estão ativos no 

programa da ANDE há dois anos.  

Por outro lado, observa-se que o número de informantes que tiveram sua renda 

reduzida não expressa um montante estatisticamente significativo, 7,30% 

(n=573) da amostra.  

A análise apresenta que 18,0% (n=100) dos empreendedores afirmam que 

tiveram necessidade de incrementar renda com trabalhos extras, e 82,0% 

(n=471) responderam que não. O maior contingente de empreendedores, sem 

a necessidade de incrementar renda com trabalhos extras, pode ser um 
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indicativo de um relativo sucesso dos negócios, tendo sido suficiente para gerar 

a renda de que a família necessita.  

A tabela 25 apresenta estatística descritiva das causas apontadas para a 

redução da renda total da família. A tabela apresenta esta análise a partir do n= 

40 (dos afetados) e a relação deste grupo com o n=573 total da amostra.  

 
Tabela: 25 Estatística descritiva das razões da 

diminuição da renda total da família.

Fração 

(n=573) 

Fração dos  

que 

diminuiram 

(n=40)

Diversos eventos 4,9% 70,0%

Vendas muito ruins  1,6% 22,5%
O empreendedor ficou doente 0,2% 2,5%

Não conseguiu crédito para melhorar o negócio  0,2% 2,5%
Desastres naturais – enchentes, chuvas, 0,2% 2,5%

Membros da família ficaram doentes 0,2% 0,0%  
 

As razões do grupo de empreendedores afetadas pela redução da renda 

(n=40), a variável com maior valor estatístico não foi explicitada pelos 

empreendedores. A segunda variável, referente a vendas muito ruins do 

negócio, com 22,5%. Observa-se que 92,7% dos empreendedores não tiveram 

suas rendas reduzidas, pelo contrário, ocorreu um aumento delas pelas mais 

variadas razões explicitadas no gráfico 10, apresentado anteriormente. 

  

7.5.3 Existência de trabalho infantil nos negócios familiares 

Na tabela 26 é mostrada a estatística descritiva de existência de trabalho 

infantil, associado ao negócio da família.  

Tabela 26:  Estatística descritiva do uso de mão de 

obra infantil no negócio da familia. Fração N
Abaixo 16 anos 4,4% 573

Acima de 16 a 18 anos 5,8% 573

Filhos de qualquer idade 9,1% 573  
 

Os dados revelam que a participação de adolescentes nos negócios da família, 

abaixo de 16 anos, representa 4,4%, o que expressa um percentual baixo para 

o perfil da população investigada. Em contrapartida, verifica-se que 59,2% das 



 228 

famílias possuem filhos em idade escolar, e 100% estão na escola. Não se 

pode perder de vista que o Nordeste tem a maior concentração de trabalho 

infanto-juvenil, e reconhecidamente é uma das regiões de maior concentração 

de pobreza do País. Segundo dados do IBGE (2008), “dos cinco primeiros 

estados na lista, quatro pertencem ao Nordeste. O primeiro da lista é o estado 

de Minas Gerais, com cerca de (306.090), seguido de três outros nordestinos: 

Bahia (291.818), Ceará (216.893), Maranhão (197.096), Pernambuco 

(196.152)”. Os indicadores sociais (IBGE, 2008) também apontam para outra 

particularidade do trabalho infantil no Nordeste. A ramificação da exploração da 

força de trabalho infantil abrange, hoje, além da zona rural, a urbana, através 

de trabalhos domésticos, na rua ou no envolvimento com tráfico de drogas. 

7.5.4 Mudanças no empreendimento após o crédito: 

- Tendência da receitas, giro do capital, novos pro dutos/serviços. 

Observam-se mudanças no comportamento das receitas do negócio, após 

acesso ao crédito. Do total, 74,1% dos respondentes afirmam que as receitas 

cresceram; outros 17,30% informam terem ficado na mesma e 8,6% 

diminuíram. Em relação a desenvolvimento de novos produtos, 40,3%  refere 

ter desenvolvido novos produtos ou serviços, após acessarem o crédito. 
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Gráfico 11 - Ciclo dos Negócios 

 



 229 

Conforme Gráfico 11, 83% dos negócios possuem ciclo produtivo de uma 

semana a um mês. Isto significa que o crédito acessado produz um giro rápido 

nos negócios, evento que contribui para alavancagem financeira importante 

para o negócio informal e consequente incremento de renda líquida. Verifica-se 

que o volume de recursos financeiros imobilizados em ativos é extremamente 

baixo, o que pode possibilitar que os recursos financeiros sejam canalizados 

para fabricação de produtos e vendas. Neto (2006, p. 167), em seu estudo, 

ressalta que: “qualquer injeção [de] recurso produtivo, principalmente na forma 

de capital de giro, provoca alavancagens financeiras espetaculares e geração 

de renda líquida que colocam esses indivíduos e suas famílias em outro 

patamar de renda, quiçá fora da linha de pobreza”. Observa-se ainda que 17% 

do universo investigado possuem um ciclo entre um mês a três meses, ainda 

considerado um ciclo de curto prazo. 

Compreender o ciclo de negócio do empreendedor é um aspecto importante 

para as IMFs considerarem o desenho de seus produtos financeiros. Isso 

porque o ciclo de produtos precisa estar compatível com o ciclo de produção e 

geração de renda liquida dos empreendedores, uma vez que havendo essa 

compatibilidade, aumenta a possibilidade de sucesso no investimento e na 

recuperação de crédito da IMF. No caso especifico da ANDE, o ciclo dos 

produtos de crédito estão compatíveis com o da produção e geração de renda 

dos empreendedores, o que pode ser um dos fatores que responde pela alta 

recuperação do crédito, alcançando próximo a mais de 97,0% de recuperação 

do desembolso.  

 

7.5.5 Prioridade para Investimento dos lucros dos n egócios: 

De acordo com o visto anteriormente, quando do estudo da evolução dos 

ativos, na tabela 13, percebe-se que os participantes da amostra canalizam 

parte dos resultados do negócio para novos investimentos no empreendimento. 

A Tabela 27, a seguir, apresenta dados estatísticos descritivos das três 

principais alternativas de investimento dos lucros do negócio nos últimos 12 

meses.   
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Tabela 27:  Estatística descritiva das 03 principais 

alternativas de investimentos dos lucros do 

negócio nos últimos 12 meses. Fração N
Reinvestindo no negócio  86,2% 573
Comprando comida  54,5% 573
Comprando itens para casa 52,4% 573

Comprando roupas   41,2% 573
Poupando/abrindo poupança  12,1% 573
Pagando custos de saúde  11,2% 573
Pagando escola ou despesas escola 9,8% 573  

 

Os dados acima, demonstram que a predominância dos clientes, cerca de 

86,2%, reinvestiram os resultados no próprio negócio. Essa prática tem um 

significado importante em microfinanças, porque qualquer injeção financeira no 

negócio proporciona uma capacidade de potencializar acentuadamente a 

alavancagem do empreendimento. A tabela também demonstra a evidência de 

provisão para a família através do consumo de comida, roupas e ativos 

domésticos, variável que alcançou um percentual de mais de 54,5% das 

opções de investimento. Pode-se inferir daí que, pelo fato de 74,4% dos 

respondentes desta amostra serem do sexo feminino, há possibilidade de que 

o cuidado com a família seja priorizado, aumentando o consumo referente às 

variáveis que tratam do consumo familiar, em detrimento de outros 

investimentos.  

Os clientes, em seus depoimentos, evidenciam que ao acessarem o crédito, 

fortalecem o negócio e incrementam os resultados. Esse ciclo tem possibilitado 

aos clientes o incremento de seus ativos familiares e do negócio. É perceptível, 

na fala dos empreendedores, que o direcionamento dos resultados tem sido 

aplicado na melhoria do próprio empreendimento para fortalecimento e 

ampliação das atividades. Já outros empreendedores investem na casa e na 

família, na aquisição de ativos para melhorar o bem-estar familiar na compra 

de: fogão, geladeira, reforma de banheiro, computador, além de investir em 

material para educação dos filhos. 

Invisto no comércio , no giro da mercadoria. O que eu vou ganhando 
vai para alimentar a família , e o resto volta para o negócio (F1 175-
177). 
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No meu caso, o meu lucro eu invisto em mais produto.  Há lugares 
em que se compra à vista para se ter uma margem de lucro maior (F1 
184-185). 

Para mim foi muito bom. Meu filho precisava de um computador , aí 
eu, com meu lucro , ajudei meu marido a comprar o computador 
para meu filho estudar  (F1 24-26). 

Com o dinheiro do meu negócio, eu aluguei uma casa bem maior , 
botei duas pessoas para me ajudar, e as coisas foram só 
crescendo,  tudo através destes 700 reais (R2 81-83). 

 

7.5.6 Mudanças e Investimentos nos negócios  

A tabela 28 apresenta as mudanças e investimentos importantes que os 

empreendedores fizeram no negócio nos últimos 12 meses.  

 
Tabela 28:  Estatística descritiva das mudanças e 

investimentos importantes no negócio nos últimos 

12 meses. Fração N
Mudanças
melhorou qualidade dos produtos 71,7% 573

reduziu custo de compra pagando a vista 61,2% 573

expandiu o negocio ou atividade 54,2% 573
vendeu em um novo mercado ou conseguiu novos 

compradores
41,1% 573

aumentou o volume de produção 37,1% 573

agregou novos produtos no negócio 40,0% 573
reduziu custo de produção 24,0% 573
abriu novo negócio 17,0% 573
incrementou uma nova atividade no negócio 14,2% 573

contratou mais funcionários/mão de obra 7,2% 573

Investimentos
comprou máquinas e equipamentos 19,2% 573
investiu em reforma no ponto do negócio 15,7% 573

comprou telefone celular 14,7% 573

investiu em alguma propaganda do seu negócio ( 

cartão, panfleto, rádio)
10,7% 573

comprou mais ferramentas 11,4% 573

comprou algum transporte ( bicicleta, moto, carro) 11,0% 573

comprou computador 7,0% 573

mudou de ponto para um melhor 4,4% 573  

 

O grupo de variáveis no item “mudanças” informa que: 72% dos respondentes 

investiram na qualidade dos produtos. Cerca de 61% dos usuários reduziram o 
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custo das compras pagando à vista, e 54% expandiram o negócio ou atividade. 

Outros 41% abriram novos mercados e novos compradores. 

No grupo de variáveis (item “investimento”), observou-se que 19,23% 

compraram máquinas e equipamentos, outros 15,73% investiram em reforma 

do ponto, aproximadamente 14,69% compraram celulares e 10,66% investiram 

em propaganda do negócio. 

Em que pese o contexto socioeconômico adverso dessa população atendida, 

constata-se capacidade de elevar seus investimentos a partir dos resultados 

obtidos nos negócios. Os investimentos realizados são de diferentes naturezas, 

particularmente na melhoria da estrutura física dos empreendimentos. Há 

registros de situações em que o empreendedor inicia de forma muito precária 

e, depois do crédito, pode dar depoimentos de mudanças importantes na 

estrutura de seus negócios, com certo grau de satisfação e sentimento de 

realização. Percebe-se, a partir da fala deles, as melhorias alcançadas 

concretamente, através do investimento na estrutura negócio, construção de 

casa própria, compra do ponto comercial para a atividade, aumento de estoque 

e consequente melhoria dos resultados do negócio.  

Para mim foi muito bom. Eu escrevi uma carta para a ANDE! Tudo 
aquilo é verdade. Quando eu abri o ponto lá, a gente não tinha nem 
uma mesa própria; eu aluguei quatro mesas. Hoje nós trabalhamos 
com 50 mesas próprias. Quer dizer, foi um impacto muito grande 
positivo ; é fácil ver isto (F1 222-230). 

Eu tenho um salão alugado; agora eu comprei uma casa , eu fiz um 
salão em casa, mas mesmo assim eu vou ficar com os dois salões. 
Graças a Deus, eu vou para um lugar que é meu, e vou deixar minha 
irmã trabalhando no salão antigo (R2 94-96). 

Eu também quando comecei com a ANDE não tinha o ponto de 
venda. Graças a Deus eu já tenho meu ponto;  não está todo 
equipado direitinho, mas está avançado. Esse era o meu desejo (Moc 
31-33). 

 

7.5.7 Equipamentos de conectividade disponíveis no negócio 

A tabela que segue, apresenta dados descritivos dos equipamentos de 

conectividades que os empreendedores possuem no desenvolvimento da 

atividade produtiva.  
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Tabela: 29 Estatística descritiva da existência de  

equipamentos de conectividade no negócio Fração N

Celular 64,0% 573

Telefone fixo       37,8% 572

Sem equipamento algum 19,4% 573

Computador/Internet 8,7% 572

Máquina de cartão crédito/débito 7,5% 573  

 

Os respondentes confirmam a existência/propriedade de ativos de apoio no 

desenvolvimento da atividade econômica, sendo que 64,1% dos 

empreendedores utilizam telefone celular como suporte para comercialização 

nos negócios, em torno de 37,8% possuem telefone fixo, aproximadamente 

19,4% não possuem nenhum equipamento, cerca de 8,8% possuem 

computador e internet e 7,6%, máquina de cartão débito/crédito.  

O telefone celular com maior incidência figura como um instrumento de 

conectividade e facilitação dos negócios, especialmente quando se considera 

que 95,5% dos respondentes possuem negócios de natureza de comércio e 

serviço. 

Segundo o PNAD (2009), as diferenças regionais em 2008 são significativas no 

que dizem respeito ao acesso à telefonia. Enquanto na região Sudeste, 88,9% 

dos domicílios têm acesso a algum tipo de telefone, no ano passado, no 

Nordeste eram apenas 66,8%. Os dados em relação à pesquisa deste trabalho 

registram que 64,1% informam possuírem telefone celular. Comparando essa 

informação com os dados da região Nordeste, encontra-se uma aproximação 

de incidência.  

Quanto ao porcentual de domicílios com acesso à Internet, segundo PNAD, em 

2008 (ibid.), 23,8% dos domicílios brasileiros dispõem de microcomputadores 

com acesso à Internet, percentual superior ao apurado no ano de 2007 

(20,0%), totalizando 13,7 milhões de domicílios. Em relação ao acesso à 

internet, a média da região Nordeste é de 11,6%, enquanto nesta pesquisa é 

8,8%. Há nesse resultado uma aproximação do que ocorre na pesquisa do 

PNAD (2008), o que valida o dado da pesquisa, ao mesmo tempo, que 

demonstra a expansão do empreendimento capitalista no direcionamento para 

estas populações.  
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7.6 Efeitos do microcrédito foco na instituição  

7.6.1 Avaliação e satisfação com o programa microcr édito da ANDE 

Os entrevistados foram perguntados sobre a satisfação com as normas e 

procedimentos do programa da ANDE. As tabelas 30 e 31 a seguir apresentam 

perspectivas positivas e aspectos negativos percebidos pelos clientes da 

ANDE.  

7.6.1.1 Pontos positivos e negativos do processo de  acesso ao crédito na 
ANDE 

A tabela a seguir expõe algumas alternativas sobre a possibilidade de 
satisfação do processo do crédito da instituição, na ótica dos usuários dos 
serviços. Embora a pergunta seja subjetiva, a pesquisadora teve o cuidado de 
apresentar várias alternativas que circundam o processo do crédito, tanto no 
aspecto positivo quanto negativo.  

 

Tabela 30: Estatística descritiva dos pontos positivos do processo de crédito 

da ANDE. Fração N
Atendimento e informação muito clara, e eficiente. 80,8% 573
Agente atendeu c/ assessoria e acompanhamento adequados 64,7% 573

É rápido e simplificado 52,4% 573
Metodologia adequada e estimulante. 35,7% 573
As pessoas que me atenderam passaram confiança  35,8% 573

Ciclo (prazo) do crédito adequado.  34,6% 573

Taxas de juros adequada  34,8% 573

O valor adequado com possibilidade de aumentar depois 32,7% 573
A frequência e montante de pagamento é adequada ao negócio    32,3% 573
Garantias exigidas adequadas ou fáceis de cumprir  33,9% 573

Local do escritório conveniente e de fácil acesso  33,9% 573
Transação de desembolso não é simplificada  30,9% 573

Encontros necessários e importantes entre os membros do grupo  31,5% 573
Existe período de carência  de que necessito para começar a pagar  29,7% 573

Excelente metodologia de bancos comunitários   29,9% 573

Estimula e ensina sobre poupança   27,6% 573  
 

Observa-se que as três primeiras variáveis da tabela 30 demonstram o índice 

de satisfação dos usuários com o programa, nos aspectos “atendimento e 

informação clara e eficiente”, “assessoria e acompanhamento adequado” e 

“atendimento rápido e simplificado”, com 80,8%, 67,4% e 52,4%, 

respectivamente. Essas variáveis apresentam uma diferença estatística 

significativa em relação às demais alternativas indicadas, que apontam uma 
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preferência variável entre 35,7% a 12,2%. Essas informações podem indicar 

para a instituição, correções de rota, quer seja pelos indicadores de maior 

pontuação (valorização), quer pelas variáveis de menor incidência. Infere-se 

tanto o aspecto de satisfação como o da não valorização por parte dos 

respondentes. Portanto, em ambos os casos, exigem-se foco da instituição na 

manutenção e melhoramento do atendimento. 

A maioria dos entrevistados demonstra satisfação com as características do 

programa da ANDE, e expressa desejo de continuar mantendo vínculo 

institucional. Dentre as características mais apreciadas pelos participantes dos 

grupos focais estão:  

1) satisfação com o atendimento: forma cordial e atenciosa, pessoal e 

individual; 

Já estou na ANDE há muitos anos; já perdi a conta dos créditos que 
peguei! Não tenho nada a dizer contra. Antes era Visão Mundial. O 
curso de gestão, a minha neta e filha fizeram. Foi maravilhoso, gostei 
muito. O atendimento sempre cordial e respeitoso foi 
maravilhoso  (R1 26-28).  

De bom, a credibilidade que a ANDE tem.  Tem gente que reclama, 
mas depois para e pensa e vê que, é preciso analisar a 
necessidade do cliente , e saber o valor de quanto vai ajudar, não 
pode ser qualquer valor mesmo, não. (R2 222-223). (negrito meu). 

  

2) política de acesso ao crédito de forma rápida e fácil, especialmente focados 

em mulheres: “A ANDE analisa, sabe quanto dá, não passa crédito maior do 

que necessito. Nós, mulheres, podemos contar com a ANDE. Antes eu não 

tinha coragem de pedir crédito” (R2 2 224); 

 3) existência de serviços complementares de educação financeira, educação 

para poupança; 

 4) possibilidade de poupar é uma característica fortemente apreciada pelos 

empreendedores; 

 5) ser uma organização focada em apoiar os mais pobres. É algo também 

fortemente reconhecido e apreciado pelos empreendedores e valorizado em 

suas falas; 

 6) produto adequado ao perfil dos empreendedores.  



 236 

“A ANDE está investindo em gente mais pobre, que não tem 
condições; ninguém faz isto, mas a ANDE faz ” (R2 227-228). 

“Os pequenos que a ANDE ajuda, no futuro vão gerar mais 
empregos” (R2 229). 

As características apreciadas pelos empreendedores demonstram sua visão, a 

partir de uma leitura particular da própria realidade social. Nas falas, há indícios 

de satisfação, mas há de se levar em conta que eles não se sentem cômodos 

para fazer críticas mais severas ao programa. Isso devido a diferentes fatores. 

Ora porque há um “relacionamento de aproximação” com o agente de crédito 

(principal facilitador do acesso ao crédito); ora pelo medo de perder tais 

benefícios, ou ainda pelo traço cultural de subordinação que a figura da 

instituição expressa para eles (relação de poder).  

Na próxima tabela, apresenta-se a estatística, também, descritiva de situações 
negativas percebidas pelos usuários no processo de crédito da ANDE.  

 

Tabela 31:  Estatística descritiva de situações, negativas no relacionamento 

com a  ANDE Fração N

Taxas de juros altas   22,9% 573

Muita demora e burocracia 9,4% 573
O valor pequeno para iniciar e continua pequeno, sem aumento. 6,5% 573

Muitos encontros demorados 4,7% 573
Atendimento e informação não muito claras 3,3% 573

O agente não atendeu as expectativas com o atendimento  2,8% 573
O agente chega atrasado às reuniões e faz perder tempo.  2,4% 573

Garantias exigidas muito difícil de serem atendidas 2,4% 573
Local do encontro não conveniente nem de fácil acesso 1,7% 573
Não tem período de carência, isto atrapalha muito 1,9% 573  

 

Não é de se surpreender que a insatisfação verificada na primeira variável – 

Taxa de Juros, tenha apresentado uma incidência de respostas de 22,9%. 

Esse sentimento parece compor o quadro da universalidade de avaliações de 

programas de microfinanças, considerando outros estudos. Outros documentos 

institucionais revelam a preocupação dos diretores da Organização em manter 

taxas de juros competitivas e capazes de atender os segmentos mais pobres e 

ao mesmo tempo buscar a sustentabilidade organizacional.  

Nos dados qualitativos, os elementos menos apreciados pelos participantes 

das entrevistas, são:  
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1) a política de cobrança é dura e gera dificuldades para os clientes 

adimplentes que participam dos grupos solidários ou bancos comunitários, em 

decorrência da falta de pagamento de algum membro do grupo; 

 2) aspectos relacionados à tecnologia do crédito e desenho do produto como 

taxas de juros e valores dos créditos. “Eu gostaria que aumentasse o meu 

crédito” (R1 181). Para alguns a taxa de juros é considerada elevada, e o valor 

do crédito, pequeno para dar impulso necessário ao negócio. “A minha critica é 

só a respeito dos juros. Até então não tivemos problema de querer e não ser 

liberado” (F1 206); 

 3) os clientes gostariam de ter capacitações com mais assiduidade em relação 

à gestão do negócio. “Acho que deveria ter capacitações mensais, para que 

pudéssemos estudar mais. Tenho muitas dúvidas na gestão do negócio” (R1 

180); 

 4) alguns clientes expressam certa insatisfação por acessar crédito de forma 

solidária. Gostariam de acessar sozinhos, sem precisar de um amigo para se 

associar.  

Eu estou num grupo de 10 pessoas, mas gostaria de tirar só. Fica 
difícil para a gente tirar assim com outras pessoas. Às vezes não 
consegue reunir as pessoas, uma pode outra não pode, uma paga 
outra não, e a gente fica responsável por outro. O bom mesmo é tirar 
sozinha R1(182-186). 

 

Confirmando o que foi referido acima, os temas que expressam a insatisfação 

dos clientes, têm menor significado estatístico do que os pontos positivos. De 

qualquer forma as insatisfações são apontadas na expressão de um 

sentimento de injustiça: “eu pago em dia, outro atrasa e eu sou cobrado”.  

Em todo esse conjunto de informações sobre os usuários do Programa de 

Microcrédito da ANDE, não obstante serem identificadas vantagens 

individualizadas ou mesmo coletivas, há de se confirmar a tese que define a 

instituição de microcrédito como aparelho privado de hegemonia. Uma vez que 

é visível o fortalecimento da lógica do capital, a disseminação de uma cultura 

individualista através dos processos do crédito. Ainda que, essa prática 

coexistindo com metodologia de cunho solidário, e uma proposta institucional 

de “desenvolvimento humano”, não se percebe através da fala dos 
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empreendedores em suas respostas alguma indicação de sentido coletivo, ou 

construção de relações sociais significativas entre eles. 

 

 

 

8 CONCLUSÕES: EFEITOS E CONTRADIÇÕES DO 
MICROCRÉDITO  

 

A pesquisa traz à tona as diferentes motivações e traços históricos que expõem 

o nascimento e desenvolvimento das microfinanças, através daquelas 

primeiras experiências, animadas por pessoas ou grupos imbuídos de valores 

humanistas, confrontados com alguma situação de desigualdade e falta de 

dignidade. Eles atuavam em direção ao combate à pobreza.  

O desenvolvimento de práticas e experiências com fundos rotativos não 

reembolsáveis e fundos rotativos devolutivos, associados programas de 

capacitação, constituiu-se a fase embrionária das microfinanças. A nova 

formatação das microfinanças se configura num mercado, resultante de uma 

construção cooperada entre aparelhos privados de hegemonia (organizações 

bilaterais, multilaterais) e aparelhos de coerção e burocráticos (Estado no 

sentido restrito), que configuram a unidade sociedade civil, sociedade política.  

O fundamento dessa argumentação localiza-se na estrutura da sociedade 

capitalista e se revela na articulação preponderante que forma o bloco 

histórico. Isso significa que, a acumulação através dos países capitalistas 

hegemônicos, respaldados em seus aparelhos privados de hegemonia, 

dissemina uma nova cultura, uma nova lógica, um novo mercado, os quais se 

tornam subordinados às suas determinações. No caso das microfinanças, há 

uma relação determinante da acumulação do capital, que, a partir dos Estados 

dos países centrais e das redes internacionais privadas, baseadas em 

supostos tipicamente mercadológicos (comerciais) receitam o afastamento dos 

Estados como executores de políticas socais. Em seu lugar emergem as ONGs 

assistencialistas como característica da organização da sociedade civil, e do 
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chamado terceiro setor, elegendo as microfinanças como ferramenta de 

enfrentamento da pobreza. O Estado desses países subordinados é estimulado 

a assumir o fomento e regulação do mercado emergente das microfinanças. Ao 

mesmo tempo em que esse fenômeno ocorre, com a perspectiva de subsidiar a 

“superação da pobreza”, tais mecanismos se constituem fatores para o 

enfrentamento da crise estrutural do capital.  

 As ONGs, originalmente comprometidas com o enfrentamento da pobreza, 

mantêm seus programas, assumindo o papel de “co-auxiliadoras” do Estado, 

que de certa forma, amenizam tensões originadas da crise estrutural do capital 

que agudiza o  processo de empobrecimento e, ao mesmo tempo, reforça o 

ideário da redução do Estado no sentido restrito. No entanto, ironicamente os 

desdobramentos recentes da crise financeira mundial parecem contradizer 

frontalmente isto. Na crise do neoliberalismo126 e sua ênfase econômica, os 

dados sociais, os indicadores de pobreza, ao invés de dar mostras de redução 

de pobreza, além de ampliar, ela se complexizou. É quase consensual entre os 

críticos e até mesmo entre os intelectuais neoliberais, que no âmbito social, 

houve tremendas perdas que essas políticas causaram. Associados à ideologia 

neoliberal, os pressupostos da chamada globalização contribuíram 

negativamente com o desmonte de estruturas de atendimento social127, 

consequências negativas no mundo do trabalho – gerando o desemprego 

estrutural, aumentando assim os índices de pobreza e indigência e 

agravamento da questão social.  

                                                 
126 Dados históricos: O neoliberalismo surgiu depois da Segunda guerra Mundial, nos paises de 
capitalismo maduro, e nasceu como uma reação teórica e política ao modelo de 
desenvolvimento centrado na intervenção do Estado. Na década de 1970 e início da década de 
1980 é amplamente difundido nos países de forças produtivas menos desenvolvidas. Em 1979, 
com a eleição do governo de Thatcher na Inglaterra, em 1981 com a presidência de Reagan 
nos EUA, e em 1982 com a presidência de Kohl na Alemanha, reforça o bloco histórico dos 
países hegemônicos. Ganham força as políticas de privatizações, desregulamentação das 
relações de trabalho, a flexibilização institucional, o baixo gasto em políticas sociais, a 
estabilidade cambial, dentre muitos fatores neoliberais tudo isto subordinado ao “Consenso de 
Washington”. 
127 “Muito embora o neoliberalismo tenha surgido como uma reação localizada ao Estado 
intervencionista e de bem estar, ele nasce como um fenômeno de alcance mundial.(...) o 
desdobramento desse processo encontrou seu ponto máximo de desenvolvimento com a 
mundialização dos circuitos financeiros, que criam um único mercado de dinheiro, virtualmente 
livre de qualquer ação de governo nacional” (TEIXEIRA, 1996, p. 196). 
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É nesse contexto, que em 1997, dando origem ao movimento global de 

Microfinanças é realizada a Conferência Global de Microcrédito128 (Microcredit 

Summit), as microfinanças ganham maior evidência. Em 2005, é instituído o 

Ano Internacional das Microfinanças, como resposta aos aparelhos privados de 

hegemonia. As microfinanças, nesse momento, passam a ser foco de atenção 

também para os bancos com objetivo de impulsionar suas operações de 

downscale. Nisso fica exposta a face oculta das microfinanças, como 

instrumento útil à rentabilidade financeira, revelando um novo nicho de 

mercado e sua articulação com o capital financeiro.                    

É comum encontrar hoje a disputa de instituições microfinanceiras e bancos 

pelo mesmo mercado. Enquanto isso, a ANDE que não tem fins lucrativos, 

sofre os impactos dessa concorrência. 

Embora a ANDE se situe numa ambiência de mercado emergente de 

microfinanças, a pesquisa quantitativa revela que 40% dos respondentes 

(pessoas mais pobres do Nordeste), afirmam ter tido acesso a dinheiro “crédito 

de pequena monta129” em bancos oficiais e privados. Esse fenômeno refuta a 

“tradicional afirmação” de que os sujeitos usuários das microfinanças estão fora 

dos interesses dos bancos, ao mesmo tempo, em que esse produto se 

configura atrativo e competitivo entre os diferentes operadores, quer sejam, 

ONGs, IMFs, SCMs, financeiras ou bancos.  

O propósito aqui não é se colocar contra a conformação de um mercado de 

microfinanças, mas discutir as bases em que ele se sustenta, considerando as 

condições objetivas das classes subalternas. Vale esclarecer em que pesem 

suas fragilidades, escassez de garantias e vulnerabilidades inerentes a 

segmentos dessa classe social, o fato de tradicionalmente, estarem situados na 

linha de pobreza ou abaixo dela e que dependem das microfinanças como 

ferramenta de inclusão social e acesso aos serviços financeiros.  

                                                 
128 Em 1997, a Results Educational Fund, instituição sem fins lucrativos situada em Washington 
(EUA), organizou a “Microcredit Summit”,financiada pela Banco Mundial,  com o objetivo de 
mobilizar a comunidade internacional e convencer a sociedade de que a expansão das 
microfinanças é essencial para o alcance das Metas do Milênio. 
129 “Crédito de pequena monta”  refere-se a empréstimos não necessariamente investidos na 
produção. 



 241 

A prática verificada toma um rumo contraditório, pois pode gerar exatamente a 

permanência do status de exclusão dos mais pobres aos serviços financeiros e 

aos efeitos inerentes das microfinanças. A emergência de um mercado ditado 

somente pelas regras de mercado é contraditória para o objetivo fim a que foi 

criado, esvaziando seu conteúdo no discurso político, e tornando-se mero 

instrumento de rentabilidade e acumulação de capital dos investidores 

privados.  

A preocupação central desta tese é, portanto, identificar as contribuições do 

programa de microcrédito, executado no Nordeste na singularidade da Visão 

Mundial/ANDE e as contradições para a população usuária. 

Muitos estudiosos que mensuram o impacto das microfinanças entendem que 

determinar impacto, o link causal entre a intervenção feita pelos programas e 

as mudanças observadas na população usuária, é extremamente difícil de ser 

efetuada com alguma credibilidade. Já alguns players em microfinanças, 

inclusive investidores, defendem que esforços específicos para mensurar o 

impacto não são necessários, porque programas de microfinanças são auto-

avaliativos pela sua própria natureza. Estes últimos argumentam que o sucesso 

de qualquer programa é melhor mensurado pelo crescimento de seu 

desempenho financeiro e pela qualidade da carteira de crédito. Se os clientes 

continuam voltando, eles valorizam o programa, e se o programa continua a 

atender clientes de maneira eficiente e lucrativa, obviamente está fazendo um 

bom trabalho. No entanto, se o parâmetro de efetividade das microfinanças for 

pelo crescimento do programa apenas, muito certamente isto nos dirá mais 

sobre o programa do que sobre os efeitos em seus clientes.  

Ao concluir esta tese, não se pode desprezar os resultados evidenciados. 

Embora se reconheça a validade relativa de um programa de microfinanças, é 

muito provável que a iniciativa de pessoas que acessam o crédito para 

melhorar suas vidas, se utiliza também de recursos pré-existentes, inerentes ao 

ser social, (iniciativa de buscar opções de mudança, espírito empreendedor, 

auto-estima elevada, confiança no futuro, capacidade de formular, planejar 

etc.). Em que pese o contexto social adverso, as potencialidades inerentes ao 

sujeito social (a capacidade de fazer sua própria história) reúnem as melhores 

condições para o sujeito alcançar êxito em seu empreendimento. A soma de 
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todos esses fatores dá base de sustentação para que os efeitos das 

microfinanças possam ocorrer.  

Essa argumentação prévia aos resultados pode nos levar a concluir que a 

melhoria da vida destas pessoas se deve primordialmente à sua natureza 

enquanto ser social. Ao se relacionar com a natureza e com outros seres, 

transforma também a si mesmo, traz à tona suas potencialidades, tornando-as 

habilidades. Isto não quer dizer que os programas de microfinanças não 

tenham um relativo valor.  

No que se refere ao Programa da ANDE, o estudo demonstra a importância do 

acesso às microfinanças, como ferramenta para a reprodução social, ainda que 

não necessariamente como instrumento de combate à pobreza, mais como 

instrumento de fortalecimento das potencialidades humanas pré-existentes e 

construídas no processo, para pessoas que são alcançadas por elas.  

No estudo, utilizam-se dados quantitativos e qualitativos de uma amostra de 

clientes que estavam acessando crédito há mais de 02 anos no programa. 

Foram realizadas correlações entre as variáveis, possibilitando a verificação de 

efeitos das microfinanças em melhorias para as famílias e empreendedores. 

Como já informado anteriormente, este trabalho está estruturado com quatro 

níveis de avaliação de efeitos, a saber: 1) foco unidade econômica ; 2) foco 

na unidade familiar;  3) foco no indivíduo; 4) e foco na instituição.  Para 

efeito de exposição das conclusões, esses níveis não serão seguidos, embora 

presentes em todo o contexto de forma inter-relacionados. 

Trabalhar, gerar sustento e poder cuidar dos filhos e da família, é uma 

estratégia explicitada e adotada por mais de 69% dos empreendedores da 

amostra da ANDE. Destaca-se que na amostra, 74% dos participantes são 

mulheres, razão pela qual o fator família ganha um significado maior. 

Os estudos bibliográficos que consolidaram o conteúdo de análise apontam 

também o afastamento do Estado na provisão de creches públicas. Isso figura 

entre os determinantes geradores desta necessidade de utilização das 

microfinanças, pelas quais as mulheres iniciam um pequeno empreendimento 

produtivo para gerar renda e, ao mesmo tempo, cuidar dos filhos e da família. A 

conciliação desses dois elementos, geração de renda e cuidado com os filhos e 
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família se constituem forças harmonizadoras de interesses, o que potencializa 

os efeitos das microfinanças. Por isso, a atuação das mulheres em 

microfinanças ganha relevância, não como uma questão apenas numérica, 

mas de conciliação de interesses e potencialidades. Nesse sentido, expressa a 

característica fundamental do ser social, projetar e conduzir sua história que se 

confronta diante das realidades, ainda que adversas, ou seja, a capacidade de 

transformar e ser transformado. 

Dos efeitos identificados na singularidade do estudo, destacam-se os 

relacionados à saúde e a educação. Verifica-se que 85,8% das famílias 

afirmam não terem sido afetadas por alguma doença nos últimos 12 meses. 

Esse fato ganha relevância, por se associar à vulnerabilidade do negócio. 

Significa dizer que uma doença pode desarticular o funcionamento e gerar 

prejuízos irrecuperáveis dadas às condições de dependência para 

funcionamento do negócio, questão esta ressaltada nas falas dos grupos focais 

e também nos dados estatísticos. 

Ainda com referência à saúde, essa população reconhecidamente possui 

restrito acesso aos aparelhos de saúde pública. Essa camada da população é 

auto-responsabilizada a buscar suas próprias soluções através dos planos de 

saúde privados ou custear atendimentos emergenciais de saúde. Esse é um 

dado que revela a redução do Estado na provisão dos serviços públicos em 

detrimento da redução dos direitos essenciais do cidadão. Sobre o tema, é 

constatado que há um aumento da adesão à planos de saúde. Percebe-se que 

o incremento da renda tem sido utilizado para suprir esta necessidade, 

considerando a suposta fragilidade dos aparelhos públicos dos serviços de 

saúde. Nessa informação, identifica-se uma contradição presente na utilização 

do mecanismo das microfinanças, que de certa forma, contribui para 

“amenizar” ou “substituir” a falta de atendimento dos aparelhos públicos de 

saúde à população em foco. Ao mesmo tempo, contribui para a acomodação 

desses usuários, infirmam as conquistas sociais constitucionais e demonstram 

a direção hegemônica da redução do Estado para as políticas sociais nos dias 

de hoje.  
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Não obstante tal contradição, não se pode negar que o fato de possuir um 

negócio, ajuda aos empreendedores na conquista de informação sobre saúde, 

educação e uso de contraceptivos. Cerca de 94,0% dos empreendedores 

afirmam possuir mais informação sobre saúde e educação após o crédito; 

também 82,0% reiteram que o fator facilitador para esta conquista de 

informação foi ter um negócio. No que diz respeito a uso de contraceptivo é 

relevante, pois 68% adotam a contracepção. Nessa questão, identificou-se 

também que a informação é o veículo mais importante no processo de adoção 

do instrumento de controle da natalidade e planejamento familiar. Sobre o tema 

“planejamento familiar”, os empreendedores foram perguntados se eles opinam 

ou participam no planejamento da família. Cerca de 89% dos clientes da 

amostra afirmam influenciar ou ter opinado no planejamento familiar130. 

Quanto à educação, variável também considerada na estrutura da pesquisa, e 

registrada nas falas dos participantes da amostra, revela que 100% das 

crianças em idade escolar, estão frequentando a escola. Constatou-se que os 

resultados derivados da atividade econômica se tornaram uma alternativa para 

suprir necessidades básicas com educação. Está evidenciado que, com o 

incremento de renda, há melhores condições para o enfrentamento das 

dificuldades que circundam o acesso da criança à escola (material escolar, 

livros, fardamento e busca de melhores escolas, ainda que públicas). Identifica-

se melhora da qualidade do acesso da criança à escola pública, bem como, 

através dos dados qualitativos, evidências do anseio de mobilidade de status 

social pelas mulheres. Isto é revelado quando se referiram à educação como 

meio para melhorar as gerações, ou seja, “vida melhor para os filhos no futuro”. 

Os dados apresentam um número muito reduzido de acesso à universidade 

pública, dos filhos dos empreendedores pesquisados. Ao mesmo tempo, 

confirma a tendência nacional de baixo ingresso dessas camadas 

populacionais à universidade pública. Constatou-se que, quando acessam, o 

fazem de forma restrita e o realizam pela via privada. Nesse sentido, confirma-

se a contradição quanto ao caráter social inclusivo da política de educação 

para todos os cidadãos, que elimina, a priori, a possibilidade dos mais pobres 

concorrer às vagas da universidade pública. 

                                                 
130 Planejamento familiar, associado à fecundidade.  
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Portanto, nessas duas áreas, educação e saúde, encontram-se efeitos 

positivos, mas destacam-se contradições na instrumentalidade das 

microfinanças. Assim, ganhos tornam-se também perdas. Ganhos focalizados 

e individualizados afastam os ganhos coletivos relacionados aos direitos de 

cidadania. A instrumentalidade das microfinanças pode reforçar acomodação 

dessa camada da população em práticas de reivindicação e luta por melhorias 

de condições do acesso e qualidade, tanto na área da saúde, quanto na 

educação. Ou seja, necessariamente, as microfinanças não representam em 

seu fim último, o enfrentamento de pobreza, mas pode contribuir para o 

enfraquecimento da luta de classes.  Por outro lado, há de se entender que as 

condições de miséria e pobreza em que essa população está inserida, e que 

tem sido reproduzida ao longo da história da sociedade capitalista, não se pode 

deixar de apresentar alternativas diante das condições objetivas de vida e 

nesse sentido, identificam-se ganhos focalizados para os que acessam as 

microfinanças. 

Na perspectiva de totalidade, essa compreensão se articula à sociedade como 

um todo. Os incentivos governamentais, no contexto da sociedade política e 

sociedade civil, ao fortalecer as microfinanças, (através de acesso à 

informação, capacitações, manejo financeiro, educação financeira, gestão de 

negócios etc.) dão lugar a que se processem, também, os interesses da 

acumulação do capital. Não obstante essa contradição, não se pode negar que 

a construção de capacidades dos sujeitos usuários das microfinanças, que 

embora voltadas para os interesses hegemônicos, abrem possibilidades para a 

construção de uma nova forma de organização. No futuro, esse acréscimo na 

formação do ser social pode validar os interesses de classe, aumentando as 

suas potencialidades pré-existentes, para ampliar suas condições históricas. 

Um outro achado da pesquisa, embora não previsto, é a confirmação do novo 

traçado do perfil da família brasileira, que passa a agregar mais de uma 

geração, ou seja, a ampliação do núcleo familiar, abarcando os netos e toda a 

responsabilidade derivada desta ampliação, inclusive a educação. Os 

empreendedores, além de destinar em suas receitas dos negócios no custeio 

de despesas de alimentação, saúde e educação, também se ampliam para os 

netos.  
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A questão da moradia é outra variável, presente no estudo. A reforma da casa 

se mostrou, para a maioria dos respondentes (51,3%), como um dos principais 

efeitos alcançados, após a utilização do crédito como fruto de investimentos 

nos negócios. Os efeitos medidos em relação à moradia estão presentes 

especialmente pelas reformas habitacionais e construções de banheiros, 

realizados nos últimos dois anos. Tais reformas permitem que se aluda à 

melhoria direta na saúde, considerando que a construção do banheiro e as 

reformas internas da moradia contribuem diretamente para elevação na 

qualidade de vida e, consequentemente, na saúde.  

Dois outros efeitos não esperados, mas constatados, relaciona-se a provisão 

de moradia para os filhos casados, membros do núcleo familiar ampliado, e a 

construção de cômodos para aluguel, como forma de complemento da renda 

familiar. Esses efeitos são possíveis de serem percebidos, pela opção 

explicitada do incremento da renda familiar. 

Outro dado que incide sobre o aspecto de saúde refere-se à melhoria da 

qualidade de alimentação. As afirmações relacionadas ao item dão conta que 

52,8% dos respondentes afirmam ter melhorado a qualidade da alimentação. 

Um outro dado, relevante é que 97,56% dos respondentes informam não terem 

piorado as condições de alimentação. Tendo em vista as condições sócio-

econômicas dos sujeitos da amostra, a “manutenção” da segurança alimentar 

pode representar um ganho. Fora isso, os depoimentos são emblemáticos, 

quando se referem à possibilidade de comer verduras, frutas e leite, alimentos 

que antes não figuravam em suas cestas básicas. A segurança alimentar 

mede-se pela capacidade de provisão de alimentos (97,5%) e a verificação da 

existência de poucos sujeitos sofrendo de períodos de crise alimentar (2,44%). 

Conclui-se que o tema de segurança alimentar tem um significado que vai além 

da capacidade de colocar alimentos à mesa. Não se pode negar que “ter outras 

comidas à mesa” contém elementos subjetivos de satisfação física que 

ampliam a auto estima. É um indicador que influencia na saúde e pesa 

positivamente na conformação da “qualidade de vida”. As famílias afetadas por 

escassez alimentar representaram 2,44% da amostra e levaram, em média, 

seis meses para saírem da fase de escassez alimentar.  
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Não obstante os cuidados com a família, a maioria (86,2%) dos respondentes, 

informam ter investido os resultados do incremento de renda no negócio. 

Conforme foi mencionado, a decisão de re-investimento dos resultados, tem 

um significado particular em microfinanças, dado que, como já observado em 

outros estudos, qualquer injeção financeira no negócio potencializa a 

alavancagem do empreendimento.  

Não resta dúvida que a questão do empowerment é subjetiva, e também se 

constitui um elemento relativamente novo, no que diz respeito a incorporação 

do conteúdo numa leitura crítica. Isso significa que acertos e erros poderão ser 

parte efetiva desta análise. O que melhor pode-se dizer que as afirmações 

geradas, a partir desse conteúdo, são consideradas provisórias, embora 

conclusivas para este estudo.  

Embora o empowerment seja constituído por elementos subjetivos, na 

pesquisa eles foram sinalizados com relativa clareza. Vale lembrar que, neste 

trabalho, decidiu-se por um grupo de indicadores que podem identificar a 

presença de elementos que traduzem empowerment no dia a dia dos 

empreendedores, a saber: acesso à informação; auto-estima e poder de 

decisão; desenvolvimento de habilidades e nível de satisfação. 

Embora o conceito de empowerment, excessivamente utilizado no terceiro 

setor, e, de certa forma, como apropriação da ideologia dominante, abstrai o 

sentido emancipatório que fundamenta a categoria.  

A compreensão de empowerment neste trabalho tem o sentido de valorizar as 

potencialidades humanas pré-existentes, ou seja, leva em consideração a 

potencialidade do ser social de transformar a sua realidade e a si mesmo, e 

também, conquistar suas condições de liberdade enquanto ser humano.  

Constata-se que o acesso ao crédito e ao desenvolvimento do 

empreendimento contribuem para o fortalecimento do papel da mulher no 

núcleo familiar e na relação com o parceiro. A renda, fruto do seu trabalho 

passa a ser importante complemento orçamentário doméstico. Em 67,6% dos 

casos desta amostra, a mulher contribui como a principal renda da família, fato 

que tem conferido a mulher maior possibilidade de barganha. Na observação 

participante, uma senhora, referindo-se ao seu novo status perante o 
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companheiro, afirma que, depois que tem sua própria renda, vinda do negócio, 

ela já pode “até escolher a cor do sofá”. Referiu-se a senhora, que antes nem 

sequer era convidada para escolher qualquer coisa para a casa. Mais, depois 

que ela também “tem um dinheirinho”, foi chamada pelo companheiro para 

escolher. Nesse caso, era ela quem estava financiando o sofá. 

Os dados sobre a participação da mulher no orçamento familiar, sinais de 

mudanças no comportamento da mulher, na auto-estima, na “barganha”, 

embora não se tenha medido especificamente essas variáveis, percebe-se 

maior participação da mulher, ora como chefe da família, ora como maior 

contribuinte da renda familiar. Essas diferentes constatações podem ser 

compreendidas como uma tendência de deslocamento do poder de decisão 

quase que exclusivo do homem, para o poder de decisão compartilhado.  

Essa tendência é confirmada nos indicadores sociais do IBGE, que informam 

sobre a mudança do status da mulher, que aparece então com chefe da 

família. Assumir chefia da família, necessariamente possibilita às mulheres 

exercerem o poder de decisão. 

Verifica-se que o sentimento de “maior poder de decisão” quer seja para 

homens, quer para mulheres, representa um alto percentual de mais de 80% 

dos respondentes, que se sentiram com mais poder de decisão após o crédito 

e manejo do negócio. Embora os dados de respostas por sexo se aproximem 

em percentuais, destaca-se que os homens representam (80,5%) enquanto 

que as mulheres (83,0%). No montante de maioria absoluta das mulheres, 

esses três pontos percentuais superiores, representam numericamente uma 

quantidade bem maior de mulheres que se sentem com mais poder de decisão 

na família. 

No âmbito do negócio, 54,2% dos empreendedores tomam suas decisões. 

Considerando que mais de 70% são mulheres, esse indicador dá maior 

visibilidade do empowerment do grupo pesquisado, em especial as mulheres.  

A grande contradição percebida aqui, é identificada no aumento do poder de 

decisão das mulheres, ao mesmo tempo em que ocorre um acréscimo de carga 

de trabalho. No caso da mulher empreendedora, a contradição se perpetua, na 

medida em que ela continua assumindo o papel de principal provedora e única 
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responsável pelos afazeres domésticos. Ao serem valorizadas pela renda que 

possuem, aumentando sua possibilidade de “barganha”, as mulheres não 

conseguem dividir as tarefas domésticas, assumindo assim múltiplas jornadas 

de trabalho. Os dados estatísticos demográficos brasileiros indicam que a 

mulher continua em desigualdade com os homens no tocante à valorização de 

sua mão de obra. Neste estudo, evidencia-se, na tabela 8, quando realizada 

comparação entre renda do negócio de homens e mulheres, estatística 

significativa: a renda média obtida no negócio do homem é maior 30% do que a 

renda da mulher, o que confirma que, mesmo as mulheres com mais anos de 

escolaridade (nesta amostra o homem tem 8,13 anos estudos e as mulheres 

8,93 anos), elas continuam em desigualdade. 

Identificam-se, também, efeitos na construção de capacidade de planejamento 

e uso do dinheiro pelos empreendedores. Cerca de 88,1% afirmam ter 

aumentado essa capacidade. Pode-se inferir que o processo metodológico de 

microfinanças representa um instrumento favorável, ao trabalhar dimensões de 

habilidades micro empresariais, e ajudar a vencer o medo de lidar com o 

dinheiro emprestado.  

Sendo satisfação um elemento de caráter subjetivo, definiu-se um grupo de 

variáveis com características positivas e outro negativas, para serem 

quantificadas no sentido de incidência de respostas. Os dados da pesquisa 

registram a satisfação dos empreendedores por possuírem um negócio. O 

percentual de satisfação fica acima de 80%, enquanto que, as variáveis de 

caráter negativo, registram mais de 85% de rejeição, o que garante 

consistência para a afirmação do alto nível de segurança e satisfação dos 

respondentes. A satisfação também se confirma quando os informantes 

rejeitam a possibilidade de ter um emprego com carteira assinada, cerca de 

80,0% afirmam que não trocariam seus negócios por um emprego. É 

seguramente, um outro indicativo de presença de auto-estima e satisfação. 

Outros efeitos que evidenciam o empowerment podem ser verificados, quando 

os empreendedores da amostra afirmam: sentir satisfação quando suprem as 

necessidades básicas da família (87,0%); outros 93,0% reconhecem ter, 

naquele momento, capacidade para suprir necessidades básicas familiares; e 
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85% se reconhecem como pessoa vencedora na vida. Essas três variáveis 

indicam forte presença de empowerment. 

No que diz respeito à proposta da ANDE, pode se supor, pelo seu caráter 

descomprometido com o lucro; pela sua missão indutiva do desenvolvimento 

do sujeito social; sua proposta de capacitação de educação financeira na busca 

de construir capacidades e habilidades e até mesmo, pelas metodologias 

coletivas que são utilizadas. A sua ação dirigida a sujeitos sociais, na 

perspectiva de sua habilitação, da melhoria de segurança alimentar, auto-

estima, do acesso à informação, do aumento do poder de decisão no âmbito 

familiar e microempresarial, do aumento de habilidades, tudo isso dá 

indicativos da construção de empowerment. Contraditoriamente, se percebe 

nas análises realizadas, o viés do empowerment individualista. 

A literatura estudada, ao tratar do empowerment e suas múltiplas facetas, 

identifica diferentes perspectivas, que denotam contradições entre elas. 

Baquero (2006, p. 84) fazendo menção ao tema empowerment na perspectiva 

individual afirma:  

Trata-se de uma auto-emancipação, fundada na compreensão 
individualista de empoderamento, que enfatiza a dimensão 
psicosocial. Tal noção desenvolve na sociedade norte-americana, 
cuja cultura tem sido cooptada pelo individualismo e pelas noções 
individuais de progresso, orientada para o ‘self made man’ (o homem 
que se faz por seu próprio esforço pessoal). 

 

Essa perspectiva de empowerment individual é identificada nos dados da 

pesquisa. Corre-se um forte risco dos sujeitos usuários das microfinanças da 

ANDE não ultrapassarem a lógica individualista, embora a "solidariedade”, tão 

estimulada entre os grupos pelas metodologias adotadas, torne-se reificada. 

Os dados apontam que a metodologia só é considerada boa pelos sujeitos 

pesquisados, enquanto traz benefícios individuais. É constatada tal tendência 

ao individualismo, em diversas falas nos grupos focais. Por exemplo: “Eu 

queria saber: porque eu pego [crédito] há muitos anos, e porque eu não posso 

pegar individual?” “Eu quero pegar [crédito] individual, eu tenho um histórico de 

pagamento bom, e eu quero pegar [crédito] individual” (R2, 246-248). “Eu 

nunca peguei [crédito] em grupo não; eu sempre pego individual, a minha 

proposta seria cada um pegar o seu [crédito] individual.” (Moc 01, 241-243). 
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Essa tendência ao individualismo, não é somente percebida na fala dos 

empreendedores, mas há uma inclinação a criar sentimentos de competição de 

poder ser melhor que o outro.  

As populações atendidas pela ANDE fazem a gestão de negócios informais, 

atividades estas em efervescência, inseridas num contexto socioeconômico 

resultante da re-estruturação produtiva, da flexibilização das relações de 

trabalho e, portanto, do desemprego. Destarte, a geração de emprego 

associada à ação das microfinanças reforça a tese de que as microfinanças 

não representam uma política pública de geração de novos postos de trabalho 

(emprego). 

Reconhecidamente, no entanto, têm ampliado as opções de auto-emprego e 

geração de renda familiar. Contraditoriamente, o trabalhador dessa natureza de 

negócio informal fica à margem de qualquer política de amparo social.  

Um efeito desencadeador de outros, refere-se ao incremento das receitas do 

negócio. Após acessar o crédito por mais de 02 anos, cerca de 74,1% dos 

respondentes afirmam que as receitas cresceram. Outros 17,30% informam ter 

ficado na mesma e 8,6% diminuíram. Em relação ao desenvolvimento de novos 

produtos, o efeito incremento de renda também é acompanhado de iniciativas 

de desenvolvimento de novos produtos ou serviços, em um grupo de 40,3% 

dos respondentes. 

O acesso ao microcrédito da ANDE é facilitado por distintas metodologias. 

Qualificadas em: individual e solidárias, entre as “solidárias”: o grupo solidário e 

o banco comunitário. Os dados da pesquisa revelam que mais 73,0% dos 

empreendedores da ANDE acessaram crédito por “metodologias solidárias”, ou 

seja, grupos solidários somados aos bancos comunitários. Não obstante, tal 

pressuposto, o da solidariedade, a pesquisa demonstra que há preponderância 

dos interesses individuais sobre os coletivos. A questão do poder político, do 

sujeito de direitos na busca de influenciar nas políticas públicas são 

relativamente secundarizadas, reforçando a característica do empowerment 

individual.  

Um aspecto de grande relevância encontrado no programa da ANDE diz 

respeito à resistência a não utilização da força de trabalho infantil. Percebe-se 
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que, embora algumas famílias desta amostra (4,4%) utilizam mão de obra 

infantil para apoio da unidade do negócio da família, 59,2%, possuem filhos em 

idade escolar, e 100% destes, estão na escola, inclusive os que estão 

apoiando a família na execução do negócio. Nesse sentido, pode-se dizer que 

os familiares, de certa forma, priorizam a educação dos filhos.  

Por último, destaca-se a relação cliente Instituição, no que diz respeito à 

utilização dos serviços do microcrédito. A maioria (80%) dos entrevistados 

demonstra em suas falas, satisfação com atendimento; com as características 

da normativa do programa e expressou o desejo de continuar mantendo 

vínculo institucional. Dentre as características mais apreciadas pelos 

participantes estão: 1. satisfação com o atendimento: forma cordial, atenciosa, 

pessoal e individual; 2. política de acesso ao crédito, rápida e fácil, 

especialmente focadas em mulheres; 3. serviços complementares de educação 

financeira, especialmente foco na educação para poupança; 4. a possibilidade 

de poupar foi uma característica fortemente apreciada pelos empreendedores; 

5. o fato da ANDE ser uma organização dirigida para apoiar os mais pobres foi 

algo também fortemente reconhecido e apreciado pelos empreendedores em 

suas falas; 6. produto adequado ao perfil dos empreendedores.  

De forma bem menos acentuada, houve também registros de insatisfações 

com o programa da ANDE dentre os quais, destacam-se: 1. a política de 

cobrança é dura e gera dificuldades para os clientes adimplentes que 

participam dos grupos solidários ou bancos comunitários, em ocorrência da 

falta de pagamento de algum membro do grupo; 2. aspectos relacionados à 

tecnologia do crédito e desenho do produto, como taxas de juros e valores dos 

créditos. A taxa de juros foi considerada, por alguns, elevada, e o valor do 

crédito foi considerado, por outros, pequeno para dar impulso necessário aos 

negócios; 3) requerimento de capacitações com mais assiduidade para 

melhorar as capacidades de gestão dos negócios; 4) alguns clientes 

expressaram certa insatisfação por acessar crédito de forma solidária e 

gostariam de fazê-lo sozinhos, sem precisar buscar um amigo para se associar.  

Não é de se surpreender que a insatisfação verificada na variável - taxa de 

juros tenha apresentado uma incidência de respostas tão significativa 22,9% 

das opções das variáveis negativas. Essa insatisfação parece compor o quadro 
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da universalidade de avaliações de programas de microfinanças. Outros 

documentos institucionais revelam a preocupação dos diretores da Instituição 

em manter taxas de juros competitivas e capazes de atender os segmentos 

pobres e ao mesmo tempo manter a sustentabilidade Institucional.  

No aspecto da sustentabilidade, versus atendimento dos mais pobres, registra-

se mais uma contradição das microfinanças. As instituições de microfinanças 

(IMFs) tentam equilibrar dialeticamente os seus objetivos financeiros e sociais 

ainda que na aparência. Elas surgiram como fruto de preocupação com o 

desenvolvimento de populações mais pobres (ARAICA; TORRES, 1999; 

YUNUS, 1997) e, ao mesmo tempo, lutam por tornar os seus serviços 

sustentáveis, evitando, entre outras coisas, que sua intervenção assuma uma 

característica assistencialista. Se por um lado atende o mais pobre, por outro 

pode não garantir a sustentabilidade institucional. A singularidade da ANDE é 

uma expressão dessa contradição, pois desde sua criação, optou pelos mais 

pobres, ou empreendedores menos estruturados e estabelecidos em páreas de 

menor IDH, ou seja, população de maior vulnerabilidade. Nessa direção, a 

Instituição defende o ideário humanista, luta contra a proliferação da pobreza, 

mas na direção da ANDE, contra si mesma, sua proposta não se sustenta, 

surge o processo de financiamento está sob regras de mercado, ela está 

submetida ao controle do marco legal brasileiro, das políticas internacionais 

que regem a indústria de microfinanças, além de se subordinar à direção 

hegemônica do capital.  

Em síntese, o tema da sustentabilidade institucional é uma condição si ne qua 

non para a permanência da organização ao longo do tempo. Não obstante o 

cenário da sustentabilidade versus atendimento dos mais pobres seja quase 

que indefensável, para instituições com esse perfil, a capacidade de inovação 

na forma de geri-las, é possivelmente o caminho mais fecundo para se conviver 

com esse antagonismo, ou seja, alcançar sustentabilidade e ao mesmo tempo 

atender os mais pobres. Sugere-se então, que o equilíbrio dialógico seja 

alcançado pela métrica de planejamento ao atendimento de empreendedores 

mais estruturados, com resultados financeiros mais efetivos e rentáveis, para 

subsidiar o atendimento do mais pobre, que requer serviços adicionais, 

representando também maior risco pela condição de vulnerabilidade, que o 
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primeiro grupo. Ao adotar tal estratégia, a Instituição está exposta a 

concorrência acirrada de mercado, o que lhe exige maiores investimentos para 

se manter competitiva e assim cumprir sua missão de atender as populações 

mais pobres. Outros caminhos podem ser desenhados, optou-se aqui por 

deixar a questão em aberto, como forma de sinalização de possibilidades. 

No que se refere a ANDE, já se mencionou ser uma entidade sem fins 

lucrativos, de natureza voltada para o desenvolvimento de pequenos e micro 

negócios, focada em apoiar pessoas com potencial empreendedor e com 

capacidades mínimas existentes. Como organização microfinanceira, está 

situada no mercado emergente de microfinanças, portanto sujeita às regras 

impostas por ele e às determinações da lógica da acumulação capitalista. 

Marx, (1974, p. 124), quando tratou das comunidades eslavas, afirma ser um 

erro situar o intercâmbio no interior das comunidades como elemento que as 

constitui originalmente. Ele chama atenção, para o fato de que as relações 

internas estão subordinadas às relações mais amplas, ou seja, às relações 

entre comunidades. No caso em estudo, as relações desenvolvidas no interior 

dos pequenos negócios estão subordinadas às determinações mais amplas, as 

determinações do capital. Não dá para se pensar que, por ser uma ação 

voltada para a microempresa, tenha-se superado as relações e determinações 

mais amplas do contexto capitalista. Embora o crédito emprestado para os 

pequenos negócios venha gerando melhorias nas condições de vida dos 

empreendedores, conforme esta pesquisa sobejamente demonstra, elas não 

são suficientes para se afirmar que estejam atuando na superação da pobreza. 

É preciso colocar em perspectiva que as causas da pobreza e da desigualdade 

são inerentes ao modo de produção capitalista. Se o modo de produção 

permanece e, se suas bases não se modificam, as respostas provenientes das 

melhorias servem como paliativo.  
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8.1 Sugestão de Estudo futuro 

As ações da ANDE, nos últimos meses, no sentido de adaptar uma nova 

metodologia131. Essa metodologia tem o potencial e diferencial em focar 

construção de capacidades e habilidades político-pedagógicas das populações 

abaixo da linha da pobreza. Esta é uma evidencia da preocupação da 

Organização em prover serviços viáveis ao atendimento das populações 

menos favorecidas. 

Foi evidenciado, através da exposição dos dados achados desta pesquisa que 

o programa da ANDE não consegue atingir “os mais pobres entre os pobres” 

(os pobres na linha e abaixo dela). Reconhecidamente o programa de 

microcrédito da ANDE tem atendido aos empreendedores com potenciais pré-

existentes. 

Sugere-se a necessidade de estudos futuros, com o intuito de investigar o 

fenômeno, na busca de melhorar o atendimento das populações mais pobres e 

ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade organizacional. Esta indicação 

não diminui o valor dos resultados aqui evidenciados nesta pesquisa. Antes 

pelo contrário, coloca a ANDE e seu processo num patamar de importância 

elevada, pela experiência da operação e dinamismo do fenômeno estudado.  

Em relação a estudo futuro propõe-se: 

1. Avaliar os efeitos, nas populações usuárias, como resultante da 

aplicação de uma metodologia que possa contribuir para o processo de 

desenvolvimento das populações mais pobres, e contemple um "modelo 

integrado de serviços financeiros e não-financeiros”, que fortaleça o 

empowerment coletivo e que seja capaz de sobrepor a dicotomia 

sustentabilidade institucional versus atendimento dos mais pobres. 

                                                 
131 Contextualização da metodologia Self Help Group, uma metodologia experimentada na Índia 
e bastante similar à metodologia de bancos comunitários, com o diferencial de introduzir 
processos anteriores de construção de capacidades, ao crédito. 
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10 ANEXO A - QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 
CLIENTES ATIVOS.  

 

Data: ___/_______/_____  

Pesquisador (a) Nome: ___________________________________________ 

ROTEIRO DA ENTREVISTA  

1. NIVEL INDIVIDUAL -  Empreendedor/a –informação básica 

1. Nome: _____________________________________________________ 

2. Apelido: ________________________________ 

3. Data de Nascimento: _____/____/____  

4  Sexo:     

[ 0 ]feminino      [ 1 ] masculino 

5 Tipo de empreendimento   

a) Comercio  (1) Sim (0) Não   

b) Industria   (1) Sim (0) Não  

c) Serviço  (1) Sim (0) Não 

6.Escolaridade: (Critério Brasil) – Marque abaixo a  que categoria refere-se 

ao grau de escolaridade apontado pelo cliente.               

[ 1 ] Não alfabetizado   [ 2 ] Escreve o nome  

[ 3 ] Ensino básico(1ª a  4ª)  

[ 4 ] Ensino fundamental incompleto (5ª,6ª.7ª.8ª) 

[ 5 ] Ensino fundamental completo- Terminou 8ª série    

[ 6 ] Ensino médio incompleto – (1a. 2ª.3ª ano) 

[ 7 ] Ensino médio Completo  (terminou 3º.ano)              

[ 8 ] Superior incompleto                                  

[ 9 ] Superior completo ou mais 
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7. Se você for escrever uma carta para um parente, você pode escrevê-la? 

Sim [1]   Não [ 0 ]                            

8. Nos últimos dois anos, você tem conseguido dinheiro emprestado SEM 

juros? de: 

 a) De amigos   (1) Sim (0) Não 

 b) De parentes  (1) Sim (0) Não 

9. Nos últimos dois anos, você tem conseguido dinheiro emprestado COM 

juros? 

a) Amigos com juros  (1) Sim (0) Não b) Taxa de juros: ____ 

c) Parentes com juros  (1) Sim (0) Não d) Taxa de juros: _______ 

e) Bancos    (1) Sim (0) Não f)  Taxa de juros: _______ 

g) Financeiras  (1) Sim (0) Não h) Taxa de juros: ____ 

i) Agiotas   (1) Sim (0) Não j)  Taxa de juros: _______ 

K) Outras Organizações  (1) Sim (0) Não l)  Taxa de juros: _______ 

 

10. Que taxas consegue na ANDE _____________% ao mês. 

11. Atualmente você tem algum dinheiro guardado (poupança ou reserva 

financeira) para alguma situação de emergência?       

[ 1 ] sim   [0 ] não  

12. Nos últimos 12 meses, sua poupança ou reserva para emergências:  

(1) acabou/zerou  

(2) Diminuiu  

(3) Manteve-se  

(4) Aumentou   

(5) Aumentou bastante 

13. Quando você decidiu abrir um negócio, quais foram as razões que te 

motivaram?  
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a) eu precisava trabalhar, necessidade de dinheiro para família/crianças       

(1) Sim   (0) Não 

b) não consegui emprego de carteira assinada, foi a  alternativa que tive       

(1) Sim  (0) Não 

c) eu não gostava de idéia de ser empregado.                     

(1) Sim  (0) Não 

d) eu gostava de idéia de ter um negócio próprio              

(1) Sim  (0) Não 

e) eu precisava trabalhar em casa e cuidar da família           

(1) Sim (0) Não 

f) para pegar experiência e ensinar os filhos a trabalhar        

(1) Sim  (0) Não 

g) Outra                  

(1) Sim  (0) Não 

II. UNIDADE FAMILIAR:  

II.1. Participação na renda familiar 

14. Nos últimos 12 meses, a sua contribuição de renda na família: 

(1) acabou/zerou (2) Diminuiu (3) Manteve-se (4) Aumentou  

(5) Aumentou bastante 

15. Nos últimos 12 meses a renda total de sua família  

(1) acabou/zerou (2) Diminuiu (3) Manteve-se (4) Aumentou  

(5) Aumentou bastante 

16. Se a renda total da família diminuiu, quais foram as razões?  

a) membros da família ficaram doentes    (1) Sim  (0) Não 

b) o empreendedor ficou doente     (1) Sim  (0) Não 

c) desastres naturais – enchentes, chuvas,   (1) Sim  (0) Não 
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d) vendas muito ruins               (1) Sim  (0) Não 

e) não conseguiu crédito para melhorar o negócio    (1) Sim  (0) Não 

f) outros        (1) Sim   (0) Não 

17. Se a renda da família aumentou, quais foram as razões?  

a) o negócio expandiu e cresceu, gerou mais receita   (1) Sim  (0) Não 

b) abriu o negocio, ou aumentou outra atividade no negocio (1) Sim  (0) Não 

c) aumentou a venda / novos mercados para vender             (1) Sim  (0) Não 

d) aumentou a produção e venda          (1) Sim   (0) Não 

e) outros               (1) Sim   (0) Não 

II.2.  Fonte(s) de Renda: 

18. Fontes de receitas de sua família: 

a) Qual é o total dos Salários (c/ carteira assinada) dos que moram sob o 

mesmo teto R$ ____________ 

b) Lucro do negócio (receita menos despesa)  Valor médio R$ _____________ 

c) Aposentadoria/Pensão R$__________________ 

d) Benefícios(BPC;Bolsa-escola;Bolsa-família) R$_____________  

e) Renda de filhos menores de 16 anos que trabalham R$ _______________ 

f) Renda de filhos de 17 ou 18 anos que trabalham R$ _______________ 

g) Renda s/ carteira assinada R$ __________________ 

h) Outras fontes R$ ___________________________ 

19. Quantas pessoas em sua casa trabalham com carteira assinada [_____]  

20. Compra de bens (ativos para a família ou casa:  Marque com um X a 

resposta apropriada 
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Quantidade Posse de Bens 

Antes do crédito (i)  Depois do 
crédito (ii)  

a) Televisão em cores (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

b) Rádio (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

c) Banheiro (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

d) Automóvel (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

e) Empregada mensalista (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

f) Máquina de lavar (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

g) Videocassete e/ou DVD (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

h) Geladeira (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

i) Freezer (aparelho independente ou 
parte da geladeira duplex) 

(1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

j) Telefone fixo (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

k) Telefone celular (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

l) Internet (discada) (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

m) Internet (“banda larga”) (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

n) Computador (1) Sim (0) Não (1) Sim (0) Não 

 

II.4. Segurança Alimentar  

21. Nos últimos 12 meses, a qualidade da sua alimentação: 

(1) Piorou (2) Ficou da mesma forma (3) Melhorou 

22. Quais das razões a seguir influiu na resposta da questão anterior?  

a) Pode comprar produtos como: carne, frango, arroz, macarrão e fubá.     

(1) Sim  (0) Não 

b) capacidade de comprar vegetais, verduras e frutas      

(1) Sim  (0) Não 
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c) capacidade de comprar leite, ovos, queijo.             

(1) Sim  (0) Não 

d) capacidade de comprar comida pronta (quentinha) enquanto trabalhava.  

(1) Sim  (0) Não 

e) capacidade de ter 2 a 3  refeições dia.       

(1) Sim  (0) Não 

f) Outras              

(1) Sim  (0) Não 

23. Durante os últimos 12 meses, foi necessário diminuir a comida, ou comer 

comida mais simples, porque faltou dinheiro para comprar comida?       

(1) Sim  (0) Não 

24. Caso positivo, por quanto tempo durou esta fase, especifique o número de 

meses  #_____. 

25. Como você e sua família conseguiram passar esta fase difícil, quais foram 

às alternativas adotadas?  

a) tomou dinheiro ou comida emprestada com vizinho ou amigos ou familiares 

(1) Sim  (0) Não 

b) tomou dinheiro emprestado a juros                

(1) Sim  (0) Não 

c) vendeu algum bem da família  

(1) Sim  (0) Não 

d) você ou alguém de sua família foi para outra cidade buscar de trabalho          

(1) Sim  (0) Não 

e) você ou alguém de sua família conseguiu emprego localmente             

(1) Sim (0) Não 

f) começou um negocio de emergência                 

(1) Sim (0) Não 

g) Outras  
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(1) Sim (0) Não 

26. Durante os últimos 12 meses faltou dinheiro para conduzir o negócio?               

(1) Sim (0) Não 

27. Quanto tempo durou esta fase, especifique o número de meses #______ 

28. Condições da residência:  

a) Antes do Crédito: (1) Própria (2) Alugada  (3) Cedida  (4) Outros  

b) Depois do Crédito: (1) Própria  (2) Alugada  (3) Cedida  (4) Outros  

29. Situação da habitação: 

a) Banheiro e Saneamento (1) Piorou (2) Não Melhorou/Piorou (3) Melhorou 

b) Água encanada  (1) Piorou (2) Não Melhorou/Piorou (3) Melhorou 

c) Eletricidade  (1) Piorou (2) Não Melhorou/Piorou (3) Melhorou 

d) Manutenção e Reparos (1) Piorou (2) Não Melhorou/Piorou (3) Melhorou 

e) Área/Espaço/Tamanho (1) Piorou (2) Não Melhorou/Piorou (3) Melhorou 

f) Localização  (1) Piorou (2) Não Melhorou/Piorou (3) Melhorou 

30. Numero de membros da família (residem juntos contando com 

entrevistado):  

a) Adultos maiores de 18 anos    Quantidade _________ 

b) Crianças ou jovens menor de 17 anos    Quantidade _________ 

II.5.Educação  

31. Quantidade de crianças na família em idade escolar [____]   

32. Deste total, quantas estão na escola pública ? [____]   

33. Quantas estão em escola particular [____]   

34. Quantas não estão na escola pública [____]  

35. Você percebeu mudanças na educação escolar dos filhos após o crédito. 

 (1) Sim  (0) Não 

36. Filhos jovens cursando universidade pública      

 (1) Sim  (0) Não 
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37. Filhos jovens cursando universidade privada      

 (1) Sim  (0) Não 

38. Serviço de saúde: Marque conforme a situação re al 

a) Só utiliza o SUS emergência (1) sim (0) não 

b) Tem plano de saúde  (1) sim (0) não 

c) Paga particular quando precisa (1) sim (0) não 

d) Crianças abaixo 5 anos estão coberta com 
vacinação 

(1) sim (0) não 

39. Alguma situação de doença levou a família à dificuldades nos últimos 12 

meses?  

 (1) Sim (0) Não 

40. Esta situação afetou seu negócio? (1) Sim (0) Não 

41. Acha que hoje, tem mais informação sobre saúde, educação, outros    

(1) Sim  (0) Não   

42. Ter um negócio te ajudou nesta conquista de informação     

(1) Sim  (0) Não  

43. Usa contraceptivos, ou já usou contraceptivos?           

(1) Sim  (0) Não  

II.6. Autonomia e Poder de Decisão 

44. Sempre trabalhou fora de casa           

(1) Sim  (0) Não 

45. Trabalhar e ter o próprio dinheiro – o que isto significa para você?: 

a) mudou a relação com o companheiro   (1) Sim  (0) Não 

b) sente-se com maior poder de decisão   (1) Sim  (0) Não      

c) sente-se mais valorizado(a)        (1) Sim  (0) Não                      

d) contribui com a renda principal da casa    (1) Sim  (0) Não   

46. Participação na renda familiar  R$  ____________ 
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47. Quem toma as decisões na família? 

a) próprio empreendedor      (1) Sim  (0) Não 

b) esposos conjuntamente      (1) Sim  (0) Não 

c) parente masculino (pai, marido, tio, irmão, cunhado)   (1) Sim (0) Não 

d) parente feminino ( mãe, tia, avó, cunhada, irmã)  (1) Sim (0) Não 

e) toda a família participa, dá opinião...    (1) Sim  (0) Não 

48. Você opina ou influencia no planejamento familiar?  (1) Sim (0) Não  

III. Individuo com a Sociedade:  

II.1. Grupos Sociais  

49.Participa de algum tipo de associação comunitária? (conselhos de 

moradores, sindicatos, partidos políticos, conselhos setoriais)        

(1) Sim  (0) Não   

50. O acesso ao crédito facilitou o acesso ou formação de algum grupo social?  

(1) Sim  (0) Não  

51. Qual foi a metodologia usada para acessar o crédito?  

[ 1] individual    [ 2] Banco Comunitário  [ 3] grupo solidário. 

II.2. Empoderamento: 

52. Quem toma as decisões nos negócios?   

[ 1 ] próprio empreendedor  

[ 2 ] parente masculino (pai, marido, tio, irmão, cunhado)    

[ 3 ] parente feminino ( mãe, tia, avó, cunhada, irmã) 

53.Você votou  na ultima eleição pública     (1) Sim  (0) Não 

54. Considera-se cidadão?      (1) Sim  (0) Não 

55. Como as decisões do negócio são tomadas: 

[1] Por você mesmo sozinho (a) 

[2] compartilhada com o cônjuge 

[3] compartilhadas com sócio 
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[4] tomada pelo cônjuge 

56. Você acredita que aumentou o nível de participação na comunidade no 

último ano?  

(1) Sim  (0) Não 

IV.  FOCO UNIDADE ECONOMICA NEGOCIO [receita, geraç ão trabalho, 

lucro] 

57. Como você descreveria as receitas do seu negócio após o crédito: 

(1) Diminuiu (2) Ficou mais aos menos na mesma (3) Cresceu 

58. No último ano, você começou a trabalhar com novos produtos ou serviços?

 (1) Sim  (0) Não 

59. Foi  iniciado um novo negócio depois do crédito?   

Sim, como negócio paralelo ao antigo.  

Sim, em substituição do antigo,  

Não 

60. Quantas pessoas estão trabalhando hoje em seu negócio [incluindo você ]  

[____] 

61. Gerou algum novo emprego depois do crédito?  quantos? [ #____] 

62. Condição de localização do negócio.             

[1] Ruim        [2]Razoável           [3] Boa  

63. Condições de trabalho  

[1] Ruim        [2]Razoável           [3] Boa  

64. Equipamentos de conectividade disponíveis no negócio  

a) celular       (1) Sim  (0) Não 

b) computador/Internet     (1) Sim  (0) Não 

c) máquina de cartão crédito/débito    (1) Sim  (0) Não 

d) Telefone fixo            (1) Sim  (0) Não 

        e) sem equipamento algum     (1) Sim  
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  65. Nas últimas semanas alguma criança ajudou nos trabalho da 

empresa?   

      a) abaixo de 16 anos        (1) Sim  (0) Não 

      b) acima de 16 a 18 anos      (1) Sim  (0) Não 

66. Como foi investido seu último financiamento?   

a) Na melhoria do local do negócio     (1) Sim  (0) 

Não 

b) Comprando mercadoria para produzir ou vender    (1) Sim  (0) Não 

c) Em maquinas e equipamentos     (1) Sim  (0) 

Não 

d) Contratando mão de obra/ gerando emprego   (1) Sim  0) 

Não 

e) Outros        (1) Sim  (0) Não 

67.Qual é o ciclo do produto em seu negócio  [quanto tempo toma entre 

comprar materiais, fazer o seu produto e vendê-lo?]  

Até uma semana  

Mais de uma semana até 15 dias 

Mais de 15 dias até um mês 

Mais de um mês até três meses 

Mais de três meses. 

68. Nos últimos 12 meses, quais foram as 03 principais coisas em que você 

investiu  os lucros do seu negócio? 

a) comprando comida     (1) Sim  (0) Não   

b) comprando roupas      (1) Sim  (0) Não   

c) pagando escola ou despesas escola (1) Sim  (0) Não   

d) pagando custos de saúde     (1) Sim  (0) Não   

e) comprando itens para casa   (1) Sim  (0) Não   

f) reinvestindo no negócio     (1) Sim  (0) Não   
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g) poupando/abriu uma poupança    (1) Sim  (0) Não   

69.Nos últimos 12 meses você fez mudanças e investimentos importantes em 

seu negócio ou atividade? 

Mudanças/ tipos (1) Sim 
(0) Não 

a.expandiu o negocio ou atividade  

b. agregou novos produtos no negocio  

c. contratou mais funcionários/mão obra  

d. melhorou qualidade dos produtos  

e. reduziu custo de compra pagando a vista  

f.  reduziu custo de produção   

g. aumento volume de produção  

h. abriu novo negocio  

i.  vendeu em um novo mercado ou conseguiu novos compradores  

j. incrementou uma nova atividade no negocio  

Investimentos   

k.comprou maquinas e equipamentos  

l. comprou computador  

m. comprou telefone celular   

n. comprou mais ferramentas  

o. comprou algum transporte ( bicicleta, moto, carro)  

p.  investiu em reforma no ponto do negocio  

q. investiu em alguma propaganda do seu negocio ( cartão, 
panfleto, radio) 

 

r. mudou de ponto para um melhor  

s. outros _______________________________________  
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70. Nos últimos 04 meses, você fez algum trabalho extra para alguém para 

ganhar dinheiro? 

 (1) Sim (0) Não 
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11  ANEXO B - ROTEIRO ENTREVISTAS GRUPOS 
FOCAIS 

1) LOCAL: RECIFE – RECIFE 
 
1. Introdução: 
 
1. Aqui deve-se procurar estabelecer o contato amigável com os participantes, 

indicando a todos qual é o propósito e o formato da reunião para que todos 
saibam o que esperar das discussões e possam ficar à vontade.  

 
2. Deve ser dito que a entrevista ou discussão é informal e que espera-se a 

participação de todos com o máximo de espontaneidade possível. O 
Moderador faz este trabalho, de condução. Ele deve procurar cobrir a 
máxima variedade possível de tópicos relevantes, mas cuidando para que a 
reunião não fique enfadonha. Sobretudo deve cuidar que a discussão seja 
produtiva.  

 
3. Para conseguir tal intento ele precisa limitar suas intervenções e permitir 

que a discussão flua, só intervindo para introduzir novas questões e para 
facilitar o processo em curso. É tarefa do moderador colocar algumas 
perguntas ou tópicos para debate. Ele precisa levar em conta que um grupo 
focal é um instrumento que pode ter vantagens sobre uma entrevista (assim 
como existem também desvantagens). Nas entrevistas individuais, o 
respondente responde acessando a memória instigada pela pergunta. No 
grupo focal, o respondente responde instigado tanto pela pergunta ou tópico 
feito pelo moderador, quanto pelas intervenções dos outros participantes 
respondentes. Às vezes um tópico que não estaria contemplado nas 
respostas dadas em uma entrevista, é lembrado ou mencionado por outro 
participante, e assim, o respondente, pode pedir a palavra e falar sobre o 
que ele pensa e acha sobre o que o outro disse. 

 
4. O roteiro de perguntas ou tópicos é importante, mas têm-se de ter cuidado 

para não ser confundido com um questionário. Um bom roteiro é aquele que 
não só permite um aprofundamento progressivo (técnica do funil), mas 
também permite a fluidez da discussão sem que o moderador precise 
intervir muitas vezes. Neste sentido, o papel do moderador é conduzir o 
grupo focal com os tópicos ou perguntas, não censurar ou corrigir (jamais) 
as participação dos respondentes. Mesmo que a informação ou opinião 
compartilhada por um participante seja contrária à posição do moderador, 
ele deve se manter isento e não expressar sua opinião. O segredo é que os 
participantes do grupo focal expressem livremente o que pensam sobre os 
tópicos apresentados. O moderador pode e deve organizar um tempo para 
cada tópico tratado. Mas deve ter sensibilidade para deixar a conversa 
correr por um tempo um pouco maior, ou então passar para outro tópico 
quando sentir que aquele assunto já saturou. 

 
5. Por isso é importante explicitar as regras do grupo focal nos momentos 

iniciais. São elas: a) só uma pessoa fala de cada vez; b) evitam-se 
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discussões paralelas para que todos participem; c) ninguém pode dominar a 
discussão; d) todos têm o direito de dizer o que pensam. 

 
6. É necessário ter outra pessoa como Relatora. Mesmo que a reunião esteja 

sendo gravada, é bom que alguém tenha a função de ficar observando, 
destacando pontos principais (marcando a quantos minutos aquela 
discussão ficou interessante para acesso mais fácil posterior no gravador). 
E essa pessoa deve prestar atenção também ao comportamento dos 
participantes. As palavras têm contexto (ex: aquela fala foi dita com ironia, 
com sarcasmo, com entusiasmo, com desdém, como foi dita?) 

 
7. Importante também checar antes a sala, para ver como o gravador capta o 

som, se há muito eco, se o barulho do ar condicionado é muito alto, etc. 
 

2. Grupo Focal propriamente dito. 
 

1. Dar boas vindas a todos; 
2. Falar que a participação deles é importante, e que eles se sintam livres 

para dizer o que quiserem. Comunicar a eles que não existe “resposta 
errada”, o que se quer é a opinião deles sobre os assuntos que iremos 
tratar. 

3. Explicar as regras, para que todos tenham oportunidade de falar. 
  
i. Foco na Família 
 

1. O primeiro assunto a respeito do qual gostaríamo s de saber  o que 
vocês pensam é o seguinte: Quais as mudanças que ac onteceram 
em sua família depois de acessar o crédito?(se é qu e ocorreu 
alguma) 

a. No que respeita à alimentação.  
Verificar se ocorreu mudança alimentar nos últimos meses e se 
houve crise como foi superada.  

b. No que respeita a Moradia  
Houve alguma melhoria ou benfeitoria na casa?.  

c. No que respeita à Educação  
Todas as crianças estão na escola?O que levou vocês a coloca-
los para estudar? 

d. No que respeita à Renda familiar: 
Nos últimos anos, você tem comprado  mais bens para sua casa ( 
geladeira, televisão, microondas, dvd ? 
A renda familiar melhorou? Quais os sinais que você vê que está 
melhorando de vida. 
Sua poupança ou reserva tem aumentado ou diminuído?   

e. No que respeita à Saúde  
Como tem estado sua saúde e sua família?  

f. Relações de Gênero 
No que respeita à  seu relacionamento com seu(sua) parceira ? 
Você percebe alguma mudança no seu relacionamento com seu 
companheiro – positivo ou negativo. 
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2.  Autonomia e capacidade de sonhar (Agora nós gostar íamos de saber 
algumas coisas sobre como é que vocês conduzem o ne gócio de vocês, e 
o que é que vocês imaginam onde vão chegar) 

 
Autonomia  

Quem é que toma decisões no negócio? Decisões surgem 
normalmente diante de alguma coisa que acontece. Quais 
são as coisas que levaram vocês a tomar decisões? 
 

Capacidade de Sonhar. 

Como é que você imagina que estará seu futuro daqui a 05 

anos? 

Você percebe alguma outro negócio que você possa se 

meter nos próximos anos? (Identificar espírito 

empreendedores) 

(Verificar a identificação de sonhos, perspectiva de futuro 

nos empreendedores). 

 
3.  Foco na unidade econômica – Negócio 
Unidade Econômica  - Vamos falar sobre o seu negócio (Qual tem sido a 
melhor coisa que tem acontecido com seu negócio?) 

Em que você tem utilizado os lucros do seu negócio? 
O acesso ao crédito  de que forma tem apoiado no desenvolvimento do 
seu negocio?  
Desde quando você começou a acessar crédito você fez modificações 
ou ampliação em seu negócio? ( local, novos empregados, aumentou 
estoque etc...)  

 
Habilidades Empresariais  -  

Como  está a organização do seu negócio? 
Verificar se o empreendedor passou a se organizar melhor em relação 
ao uso do dinheiro do negocio..  
Você aprendeu novas formas de (GERENCIAR/ NOVAS HABILIDADES) 
melhorar o negócio?  
 

5. Foco no  indivíduo com a Instituição 
 
Vamos falar dos serviços da ANDE 
 
 O que você diria sobre os serviços da ANDE?  

 
6. Metodologias  

 
Vamos falar sobre a experiência de acessar crédito.   
Fale sobre sua experiência de acessar microcrédito  

• Grupo solidário 
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• Banco Comunitário  
 
 
Para depois; na análise: 
 
1. Logo após a reunião, reunir a equipe (moderador, relatora, observador), e 

anotar as primeiras impressões, destacando o que viram de significativo 
(tanto no que foi dito quanto no como foi dito – comportamento das 
pessoas.).  

2. Quando a gravação for decupada, levar em conta o seguinte: 
a. palavras e idéias utilizados repetidamente,  
b. o contexto no qual a informação foi obtida,  
c. concordâncias entre as opiniões dos participantes,  
d. alteração de opiniões ocasionadas pela pressão dos grupos,  
e. respostas dadas em função de experiências pessoais de maior 

relevância do que impressões vagas,  
f. idéias principais,  
g. comportamentos, gestos, reações, sentimentos,  
h. valores de ordem pedagógica, ideológica e ética, preconceitos,  
i. dificuldades de compreensão das perguntas feitas, entusiasmos,  
j. dificuldades no enfrentamento de desafios,  
k. aproveitamento dos espaços de liberdade, etc. 

 
Elaborar um quadro geral das idéias preponderantes. 

 

71. Durante este tempo acessando crédito e gerencia ndo seu negócio, 

você pode dizer que desenvolveu suas habilidades Em presariais? 

Quais destas práticas você aprendeu depois que está  recebendo apoio da 

ANDE 

 (1) Sim (0) Não 

a.desenvolveu novas habilidades com o 
negócio (negociar, vender, cobrar, produzir 
novos produtos, etc..) 

 

b. passou a planejar melhor o uso do 
dinheiro no negócio 

 

c. consegue investir parte do lucro no 
negócio 

 

d. administra a receita do negocio, separado 
da renda da família 

 



 302 

e. faz controle contábil do negocio (anota 
vendas e contas a pagar do negocio) 

 

f. fez algum curso de capacitação   

g. Recebeu alguma assessoria importante 
ou significativa do agente de crédito da 
Instituição 

 

h.  nenhuma   

i. Outros   

 

V. FOCO NO INDIVIDUO  

72. Em relação ao seu negócio, você sente:  

a) Orgulho     (1) Pouco (2) Algum (3) Muito   

b) Satisfação    (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 

c) Realização   (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita   

d) Medo do futuro  (1) Pouco (2) Algum (3) Muito 

e) Insegurança no agir (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 

f) Insatisfação              (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 

73. Se você tivesse oportunidade de ter um emprego de carteira assinada, 

você preferiria trocar pelo seu negócio?    

(1) Sim (0) Não   

74. Você hoje pode suprir suas necessidades básicas ou da família?  (1) Sim 

 (0) Não  

75. Qual o sentimento que você tem quando tem a capacidade de suprir as 

necessidades básicas de sua família? Ou pessoais?  

a) Alegria      (1) Pouco (2) Algum (3) Muito   

 b) Orgulho      (1) Pouco (2) Algum (3) Muito   

c) Satisfação       (1) Pouco (2) Algum (3) Muito   
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d) Insatisfação     (1) Pouca (2) Alguma (3) Muita 

e) Medo      (1) Pouco (2) Algum (3) Muito 

76.Você se considera uma pessoa vencedora?    (1) Um pouco   (2) Mais ou 

Menos  (3) Muito   

VI. INDIVIDUO COM A INSTITUIÇÃO  

77. Qualidade do atendimento da instituição?  (1) Péssimo (2) Ruim  (3) 

Razoável (4) Bom   (5) Ótimo 

78. Você tem financiamento ativo? 

a) Amigos com juros   (1) Sim (0) Não b) Taxa de juros: ____ 

c) Parentes com juros  (1) Sim (0) Não d) Taxa de juros: _______ 

e) Bancos    (1) Sim (0) Não f)  Taxa de juros: _______ 

g) Financeiras   (1) Sim (0) Não h) Taxa de juros: ____ 

i ) Agiotas   (1) Sim (0) Não j)         Taxa de juros: _______ 

k) Outras Organizações  (1) Sim (0) Não l)         Taxa de juros: _______ 

m) Na ANDE                           (1) Sim  (0) Não        n)        Taxa de Juros: _____ 

79. Seu último empréstimo na ANDE cumpriu sua finalidade? (atingiu suas 

expectativas) 

(1) Sim   (0) Não 

80. Você usou alguma porção parte do seu ultimo financiamento para algumas 

das necessidades abaixo?  

a) comprar comida para sua família    (1) Sim  (0) Não  

b) comprar roupas e outros itens    (1) Sim  (0) Não 

c) passar o empréstimo para esposo (a) ou outra pessoa família (1)Sim (0) 

Não  

d) ficou com o dinheiro em mãos para caso de emergência  (1) Sim (0) Não 

e) pagou outro débito ( conta)     (1) Sim  (0) Não  

f) fez reformas na casa      (1) Sim  (0) Não  
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g) usou em comemorações como casamento, batizado  (1) Sim  (0) Não   

h) Outras necessidades pessoais  (1) Sim  (0) Não 

81. Você passou alguma dificuldade para pagar seu empréstimo à ANDE 

durante este tempo? 

(1) Sim  (0) Não 

82 . ( se sim) o que causou problemas no pagamento? [não leias as opções, 

apenas escute e verifique qual faz sentido e marque, pode optar por mais de 

uma alternativa.] 

a) atividade financiada não foi rentável, deu prejuízo   (1) Sim  (0) Não 

b) outros na minha família ficaram doentes    (1) Sim  (0) Não 

c) eu fiquei doente e não pude trabalhar    (1) Sim  (0) Não 

d) faltou demanda para as vendas      (1) Sim  (0) Não 

e) usei o capital do negócio para comida, roupas, coisas para casa     (1) Sim  

(0) Não 

f)festa na família usou o dinheiro ( casamento, batismos, etc)  (1) Sim  (0) Não 

g) foi assaltado e perdeu tudo   (1) Sim  (0) Não 

h) aconteceu desastres naturais – muita chuva, seca etc...  (1) Sim  (0) Não  

i) Outros problemas (1) Sim  (0) Não 

83. Cite coisas positivas sobre o crédito da ANDE e seus serviços:  [ deixar o 

cliente responder a vontade, não dê as opções para os clientes responderem, 

eles precisam citar por eles mesmos, só marque o que for mais realista] 

 a) atendimento e informação muito clara, e eficiente.  (1) Sim  (0) Não 

b) agente atendeu minhas expectativas, assessoria e acompanhamento 

adequados (1) Sim  (0) Não 

c) é rápido e simplificado       (1) Sim  (0) Não 

d) taxas de juros adequada       (1) Sim  (0) Não 

e) o valor adequado a minha necessidade com possibilidade de aumentar 

depois  (1) Sim  (0) Não 
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f) garantias exigidas adequadas ou fáceis de cumprir   (1) Sim  (0) Não 

g) local do escritório conveniente e de fácil acesso   (1) Sim  (0) Não 

h) existe período de carência   para começar pagar   (1) Sim  (0) Não 

i) estimula e ensina sobre poupança       (1) Sim  (0) Não 

j) encontros necessários e importantes entre os membros do grupo  (1) Sim  (0) 

Não 

k) ciclo (prazo) do crédito adequado.      (1) Sim  (0) Não 

l) metodologia adequada e estimulante.    (1) Sim  (0) Não 

m) excelente metodologia de bancos comunitários     (1) Sim  (0) Não 

n) a freqüência e montante de pagamento é adequada a receita do negócio            

(1) Sim  (0) Não 

o) transação de desembolso não é simplificada    (1) Sim  (0) Não 

p) as pessoas que me atenderam passaram confiança   (1) Sim  (0) Não 

 q) outros          (1) Sim  (0) Não 

84.Cite situações ou coisas negativas, ou que não foram muito boas no 

relacionamento da ANDE. 

[ deixar o cliente responder a vontade, não dê as opções para os clientes 

responderem, eles precisam citar por eles mesmos, só marque o que for mais 

realista] 

 a) atendimento e informação não foi muito clara      

 (1) Sim  (0) Não 

 b) agente não atendeu minhas expectativas com o atendimento    

 (1) Sim  (0) Não 

 c) foi muito demorado e burocrático       

 (1) Sim  (0) Não 

 d) taxas de juros muito alta          

 (1) Sim  (0) Não 



 306 

 e) as regras não ficaram muito claras      

 (1) Sim  (0) Não 

  f) o valor muito pequeno para iniciar e continua pequeno, sem aumento. 

 (1) Sim  (0) Não 

 g) garantias exigidas muito difícil de atender     

 (1) Sim  (0) Não 

 h) local do encontro não era conveniente nem de fácil acesso   

 (1) Sim  (0) Não 

 i) não tem período de carência, isto me atrapalha muito    

 (1) Sim  (0) Não 

 j) força poupança         

 (1) Sim  (0) Não 

 k) muitos encontros, e longos encontros     

 (1) Sim  (0) Não 

 l) problemática a metodologia de grupos solidários     

 (1) Sim  (0) Não 

m) A freqüência e montante de pagamento não é adequada à receita do 

negócio   (1) Sim  (0) Não 

 n) o agente chegou atrasado as reuniões e me faz perder tempo.    

 (1) Sim  (0) Não 

            o) outros           

 (1) Sim  (0) Não 

   VII.  DADOS DE OBSERVAÇÃO 

Local da entrevista: ( )residência  ( )empreendimento (   )residência 
/empreendimento ( ) na feira ou rua (   ) local de reunião ______________ 

Outras observações: 

Pesquisador/a: 
_______________________________________________________________ 

Observações____________________________________________________
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12 ANEXO C - QUADRO PRÉVIO PARA ANÁLISE DE DADOS GR UPOS FOCAIS 
 

Tópicos Linhas Evidências nas falas – impacto 
 

1. Mudanças que aconteceram na família de vocês apó s acessarem o crédito no que diz respeito a:  

F1(46-47) “Ajudou demais! Os meus filhos pedem, mãe me dá comida, eu posso atender!” 
F1(52-58) “No meu caso sobre alimentação melhorou muito. Eu posso comer de forma variada, hoje nós 

podemos comer o que tiver vontade. Hoje se quero comer algo, eu posso, desta maneira eu 
acho que melhorei muito. Se eu disser que não como algo porque não tenho, estou mentindo. A 
minha esposa não pode comer qualquer tipo de comida, precisa de cuidados com alimentação, 
se ela disser: eu quero isto aqui, a gente pode fazer. Em termos de alimentação melhorou 
muito”. 

ALIMENTAÇÃO 
 
1. Autonomia relativa 
1.1. Capacidade 
prover necessidades 
básicas 
1.2. Variar 
alimentação 
1.3. Opção de 
escolher o que 
comer 

Moc 2  
(131-138) 

“A alimentação melhorou. Antes eu esperava meu marido dar dinheiro. Minha filha dizia: vamos 
comer uma pizza, eu perguntava com que dinheiro?  Hoje eu posso ir. Antes não, quando não 
tinha meu dinheiro, ou não tinha o dinheiro dos filhos ou do meu marido a gente passava 
necessidade. Antes eu chegava e dizia ao vizinho me empresta um copo disso, agora melhorou 
demais temos mais qualidade de vida”. 

F1(231-233)  “Para mim, foi excelente, eu pude reformar minha casa, eu pude fazer as minhas coisas. 
Sempre tem o que fazer, a melhoria a gente vai vendo cada dia. O que eu tenho conseguido dá 
para fazer boas melhorias”.  

R1(43) “Eu já fiz reforma muito boa na minha casa”. 
R1 (44-46) 
 

“Tudo eu investi em mercadoria. Agora eu vou investir minha casa. Vou mudar o telhado. O 
inverno está chegando, quero colocar telha brasilit. Até o final do ano, quero construir uma casa 
maior”. 

MORADIA 
Reformas e 
Ampliação da 
Moradia  apareceu 
como opção mais 
adotada para 
investimento dos 
.... 
1. Reforma e 
melhorias 
2. Ampliação 

Moc 2 
(89-94) 

“Eu morava numa casa que não tinha nada, era só os tijolos, sem nenhum acabamento. Ai eu 
fui comprando mercadoria,vendendo, girando e aquele lucro fui ajeitando minha casa Eu 
reboquei, coloquei janela, coloquei pia, fiz banheiro, coloquei tudo, pintei. Tudo pintadinho, ficou 
uma maravilha, tudo do meu trabalho!” 
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3. Realização do 
sonho da casa 
própria. 
4. Capacidade de  
poupar para comprar 
outra casa, para 
alugar e gerar renda. 
5. Investimento da 
melhora de moradia 
de membros da 
família. 

R2(77-83) “Eu morava numa casa muito pequena, não tinha muito espaço para trabalhar com os salgados 
e tortas. Minhas amigas chegavam em casa e ficam admiradas e diziam assim: como é que 
você consegue fazer tanta torta numa cozinha desta? ai eu disse assim: vou alugar uma casa 
maior, para que eu possa trabalhar mais, produzir mais. Com o dinheiro do meu negocio eu 
aluguei uma casa bem maior coloquei duas pessoas para me ajudar, e as coisas foram só 
crescendo tudo através destes 700 reais do empréstimo. 
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13 ANEXO D - Carta da Cliente – depoimento: 
Cliente: ISABEL CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA. 
 

História da Girassol 

Tudo começou no ano 2003, com um desafio. Com o desafio de ampliar uma 

pequena fábrica de picolés.com poucos recursos, pediram ajuda a um amigo e 

fizeram um empréstimo na Visão Mundial, pessoas que confiaram e 

acreditaram na Girassol. Com o dinheiro alugaram um ponto comercial e 

passaram a vender no varejo o que antes acontecia no atacado. 

Alguns meses depois precisaram de uma pessoa com experiência para somar 

idéias. Com muita criatividade passaram a oferecer sorvetes diversificados, e 

logo surgiu a idéia de também oferecerem: salgados, pasteis e pizzas, sempre 

levando em conta o respeito e bem estar do cliente. O lema era e ainda é, fazer 

a diferença tanto no atendimento,  como na qualidade dos produtos que 

oferecem. 

Investiram com cautela e a cada oportunidade que surgia também surgiam 

dificuldades. O resultado foi aparecendo e o que era quase tudo alugado, foi se 

tornando próprio, devido o amor e o carinho que tinham ao negócio. 

Uma das características da GIRASSOL é escutar a opinião do cliente e 

oferecer uma satisfação e bem estar. Diante da necessidade de cortar custos e 

investir numa ampliação, deixaram de fabricar sorvetes e passaram a comprar 

de outro fornecedor. Durante algum tempo cultivaram seu sonho de construir 

seu próprio ponto comercial e após muitas reuniões conseguiram fazer parte da 

Visão Mundial. Com informação e formações conseguiram mudar do aluguel 

para onde estão hoje. O que é importante observar é que o cliente não é 

apenas um consumidor, mas um amigo que faz parte da GRANDE FAMILIA 

GIRASSOL. O sonho não terminou, para cada vez mais poder estar presente 

na vida da comunidade a GIRASSOL, inova e busca fazer a diferença seu 

setor. Hoje seu carro chefe é a pizza que é eleita por muitos, como a melhor da 

região. Seus produtos, promoções e brindes tem como objetivo valorizar o 

cliente, para o mesmo sair satisfeito com seu pedido.Nossos agradecimentos 

Visão Mundial e ANDE, aos nossos colaboradores, “Adriano e Agamenon”. 
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