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RESUMO

O presente trabalho é um estudo feito sobre o Microcrédito e sua importância para o
desenvolvimento econômico e social de Rio do Sul. Aborda primeiramente toda a base teórica
sobre o tema, como definições, conceitos parte histórica e experiências em vários países. Foi
feito um estudo de como a concessão de Microcrédito pode ser importante e até fundamental
para o desenvolvimento econômico e principalmente social de uma região. Depois, passa a
relatar sobre o Microcrédito no Brasil, sua importância para o desenvolvimento econômico e
social de um país, região ou cidade, sobre sua relação com o sistema financeiro nacional, o
mercado brasileiro de Microcrédito e também aborda a questão de como os bancos privados
poderiam ser fundamentais para a expansão do Microcrédito no Brasil. Foi constatado que o
Microcrédito é uma das principais ferramentas de inclusão social e desenvolvimento
econômico de um município e até de um país, pois com sua metodologia específica de
empréstimos proporciona crédito a empresas que não conseguem através do sistema
financeiro tradicional, por não atenderem as exigências dos mesmos, proporcionando a essas
empresas a possibilidade de se manterem e até ampliar seus negócios.
Palavras-chave: Microcrédito, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social.

ABSTRACT

This work is a study done on Microcredit and its importance for the economic and social
development of Rio do Sul. It primarily throughout the theoretical basis on the subject, such
as definitions, concepts and the historical experiences in various countries. It was done a
study of how the Microcredit may be important and even crucial for the social and economic
development of a region mainly. Then passses to report on Microcredit in Brazil, its
importance for the economic and social development of a country, region or city on its
relationship with the national financial system, the Brazilian market of Microcredit and also
addresses the issue of how private banks could be the key to the expansion of Microcredit in
Brazil. It was noted that the Microcredit is a major tool for social inclusion and economic
development of a municipality and even from one country because its methodology with
specific loans provides credit to companies that can not through the traditional financial
system, by not meet the requirements the same, giving these companies the ability to maintain
and even expand their businesses.
Key-words: Microcredit, economic development, social development.
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INTRODUÇÃO

Atualmente governantes e empresas do mundo todo estão cada vez mais
preocupados com o aspecto social da humanidade.
O Brasil, na atualidade, carrega consigo a história de uma economia conturbada e,
ao mesmo tempo, revela uma busca pela integração da população mais pobre dentro do
cenário social e econômico nacional. Uma destas formas de busca pela inclusão econômica, é
por meio de alternativas de Microcrédito.
O Microcrédito é o sistema financeiro que oferece crédito à micro e pequenos
empreendedores formais ou informais, de forma mais ágil e menos burocrática do que o
sistema financeiro tradicional, a fim de gerar capitalização, crescimento e renda a esses
empreendedores.
O Microcrédito atende todo e qualquer tipo de atividade produtiva que não seja
considerada ilícita, ilegal ou imoral.
Segundo Alves (2001, p.77), o Microcrédito se converteu em uma das ferramentas
mais populares na luta contra a pobreza. Começou em Bangladesh há mais de 25 anos, e sua
eficácia possibilitou sua expansão em todo mundo.
Este sistema revolucionou o mundo financeiro com seu método baseado na
confiança que possibilitou o acesso ao crédito àquelas pessoas de baixa renda.
No Brasil, logo após a crise econômica sofrida nos últimos anos, em virtude dos
vários planos financeiros, da troca de moedas e da alta inflação, onde se presenciaram níveis
altos de desemprego e a população foi empobrecida, começaram a surgir fundações e
instituições dedicadas ao Microcrédito como meio para reduzir a pobreza.
Este trabalho é um estudo de como a concessão de Microcrédito pode auxiliar no
desenvolvimento econômico e social de um município.
Pretende-se no final do estudo, apresentar os impactos econômicos e
principalmente sociais que a concessão de Microcrédito traz para um município.
Através do Microcrédito Empresas que não tem acesso ao sistema de crédito
formal conseguem recursos para manterem e ampliarem seus negócios.
Microcrédito significa prover famílias pobres de pequenos empréstimos para
ajudá-los a começar ou expandir um pequeno negócio (SANTIAGO, 1997 p. 63).
O cliente típico de um programa de Microcrédito é aquela pessoa de baixa renda
que não tem acesso a instituições financeiras tradicionais, como os bancos, e que quer ampliar
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ou abrir seu próprio negócio. Geralmente são pessoas que não trabalham em relação de
dependência, mas sim de forma independente.
Indica-se às pessoas interessadas que formem grupos de entre 3 e 5
empreendedores de maneira de que cada um garanta que o outro vai pagar. Ou seja, se um
empreendedor do grupo não paga sua cota outros deverão fazê-lo. A principal motivação por
repagar seu Microcrédito ou a dívida de seu companheiro está na possibilidade de receber um
novo Microcrédito.
Começa recebendo seu Microcrédito um empreendedor e a medida que este
repaga recebe outra pessoa do grupo. Cria-se assim uma pressão entre os pares que ajuda a
diminuir a taxa de inadimplência ou de atraso.
Segundo Santiago (1997, p. 45) o primeiro programa de Microcrédito foi o
Grameen Bank, a partir de um experimento onde emprestou de seu bolso o equivalente a US$
26 a um grupo de 42 trabalhadores. Cada pessoa recebeu 62 centavos para comprar materiais
para tecer móveis com cano de bambu em um dia de trabalho. Ao final da jornada cada um,
como dono independente de seu negócio, vendeu sua produção e repagou seu crédito.
Através do Microcrédito ajudam-se as pessoas pobres a desenvolver um negócio
viável, aumentar seus ganhos e reduzir sua vulnerabilidade a choques externos da própria
economia. Assim, fortalece-se a segurança de cada pessoa em si mesma e em seu trabalho,
fazendo com que essa pessoa tenha qualidade de vida podendo manter-se em um patamar
social acima da linha da pobreza.
Segundo a revista The Economist, citado por Dantas, em artigo de janeiro de
1999, o Microcrédito funciona melhor do que qualquer outro tipo de assistência social por
duas razões:
 Fomenta a iniciativa mais que a dependência,
 Um programa de Microcrédito bem administrado pode ser auto-sustentável.
Nas palavras de Dantas,
O Microcrédito é uma ajuda direta para os pobres, cria trabalhos, e ajuda às pessoas
a desenvolver confiança em si mesmas e criar independência. Pelas experiências já
existentes, o Microcrédito provou ser uma ferramenta efetiva para reduzir a
pobreza. (Dantas,1999 p. 26)

Oferecer serviços financeiros a pessoas que se encontram abaixo da linha da
pobreza é bastante caro, especialmente em relação ao tamanho da transação que implica.
Conceder um empréstimo de R$ 100,00 requer igual pessoal e recursos que um de R$
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2.000,00 (avaliação, análise, cobrança). Incrementam-se assim os custos de transação por
unidade.
Portanto o custo de transação se mantém fixo e obriga a cobrar uma taxa de juros
maior para créditos de menor tamanho para cobrir os gastos administrativos.
Na prática, observa-se que os clientes dos programas de Microcrédito estão
dispostos a pagar “altas” taxas de juros em troca de ter um acesso contínuo no longo prazo ao
crédito.
Segundo Kwitko, há um consenso geral de que:
Os Microcréditos não são para todos; possuir habilidades próprias de um
empreendedor são indispensáveis para levar adiante um micro-empreendedor e nem
todos os potenciais clientes estão em igualdade de condições para compreender e
trabalhar com uma dívida. (Kwitko, 1999, p. 23)

O objetivo geral do trabalho é:
 Fazer uma análise da contribuição do processo de concessão de
Microcrédito no desenvolvimento econômico e social de Rio do Sul.
Os objetivos específicos são:
 Caracterizar Microcrédito;
 Demonstrar como o Microcrédito auxilia no Desenvolvimento econômico e
social do Brasil e de outros países;
 Descrever os efeitos promovidos pela concessão de Microcrédito em Rio
do Sul.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DEFINIÇÃO DE MICROCRÉDITO
Existem vários conceitos de Microcrédito, para muitas pessoas ele é um
instrumento financeiro que é caracterizado por empréstimos de pequeno montante para
empreendedores de baixa renda e que geralmente participam da economia informal.
Entretanto, há de se considerar que o Microcrédito, além disso, tem sido desenvolvido para
atender as necessidades dos pequenos empreendimentos, portanto, leva em conta, além das
suas condições econômicas, as relações sociais do tomador. (www.sebrae.gov.br).
Dessa forma, podemos defini-lo como uma modalidade de financiamento que
busca permitir o acesso dos pequenos empreendedores ao crédito. Utiliza-se de metodologia
própria voltada ao perfil e às necessidades dos empreendedores, estimulando as atividades
produtivas e as relações sociais das populações mais carentes, gerando, assim, ocupação,
emprego e renda. (www.sebrae.gov.br)
Segundo Nicheter (2002, p. 56), “Microcrédito é a concessão de empréstimos de
relativamente de pequeno valor, para a atividade produtiva” no contexto das microfinanças.
Para Barone (2002, p.11),
Microcrédito é a concessão de baixo valor a pequenos empreendedores informais e
microempresas sem acesso formal ao sistema financeiro tradicional, principalmente
por não terem como oferecer garantias reais. É um crédito destinado à produção
(capital de giro e investimento), e é concedido com o uso de metodologia
especifica. (Barone, 2002, p.11 )

Barone (2002, p.11) continua afirmando que, o microcrédito democratiza o acesso
ao crédito, fundamental para a vida moderna, do qual grande parte dos brasileiros está
excluída. A disponibilidade de crédito para empreendedores de baixa renda, capazes de
transformá-lo em riquezas para eles próprios e para o País, faz do Microcrédito parte
importante das políticas de desenvolvimento.
O Microcrédito é concedido no Brasil de várias formas, por meio de ações do
Poder Público, da sociedade civil e da iniciativa privada, apresentando diferentes desenhos
institucionais. (Barone, 2002, p. 11).
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Segundo Barone (2002, p.11),
O impacto social do microcrédito, embora de difícil mensuração, é
reconhecidamente positivo, resultando em melhores condições habitacionais, de
saúde e alimentar para as famílias usuárias. Além disso, contribui para o resgate da
cidadania dos tomadores, com o respectivo fortalecimento da dignidade, a elevação
da auto-estima e a inclusão em patamares de educação e consumo superiores.
(Barone 2002, p.11)

Pode-se concluir então, que o Microcrédito é definido como aquele que no
contexto das microfinanças, se dedica a conceder crédito de pequeno valor, e se diferencia dos
demais tipos de empréstimo principalmente pela metodologia utilizada, bem diferente daquela
usada para as operações de crédito tradicionais. É considerada como principal atividade do
setor de microfinanças por sua importância junto às políticas públicas de redução da pobreza e
geração de renda.

2.2 BREVE HISTÓRICO SOBRE O NASCIMENTO DO MICROCRÉDITO
Conforme dados do BADESC, Banco do desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina, a primeira iniciativa de microcrédito de que se tem notícia ocorreu no Sul da
Alemanha, em 1846.
Um forte inverno naquele ano obrigou os fazendeiros locais a ficarem nas mãos de
agiotas. Sem crédito, eles não tinham o que produzir nem o que vender. Sensibilizado pelos
impactos sociais e econômicos, um pastor, de nome Raiffeinsen, passou a ceder aos
fazendeiros farinha de trigo para fabricação e comercialização de pão, de maneira a gerar
capital de giro para seus negócios. Esse empreendimento, chamado “Associação do Pão”,
acabou crescendo e transformando-se em uma cooperativa de crédito para a população
carente. (www.badesc.com.br)
Em 1900, um jornalista da Assembléia Legislativa do Québec e mais 12 amigos,
conseguiram recursos para emprestar aos mais pobres. Essa pequena iniciativa, de nome
Caísse Populaires, atualmente conta com 5 milhões de pessoas associadas, em 1.329
agências.
Nos Estados Unidos, em 1953, o presidente de uma metalúrgica em Chicago criou
uma cooperativa de crédito dentro da fábrica, em que cada operário participante depositava
mensalmente US$ 1,00 para atendimento de associados necessitados. Conhecido como "fundo
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de ajuda", esse modelo cresceu, sendo replicado, consolidado e transformados em uma Liga
de Crédito. Hoje a Federação das Ligas de Crédito opera nacional e internacionalmente.
Depois disso, várias outras manifestações desse tipo se revelaram por todo
mundo. Nenhuma outra, contudo, teve o alcance, divulgação e modelo de negócio mais
difundido e copiado do que o Grameen Bank, criado pelo Professor Muhammad Yunus, no
ano de 1976, em Bangladesh.
Observando que os pequenos empreendedores das aldeias próximas à
universidade onde lecionava estavam nas mãos dos agiotas, pagando juros extorsivos e,
mesmo assim, pagando corretamente, o professor Yunus começou a emprestar a essas pessoas
pequenas quantias com recursos pessoais, que depois ampliou, contraindo empréstimos.
Com o passar do tempo teve a ajuda de bancos e instituições privadas, criando em
1978, o Grameen Bank e o modelo atual de Microcrédito, que pode ser definido como sistema
de crédito diretamente ligado ao combate da pobreza, através do financiamento aos micro
produtores, via grupos solidários, que prestam garantia mútua dispensando a garantia
tradicional dos bancos.
A experiência do Grameen gerou a revolução do Microcrédito no mundo, onde
existem programas nele espalhados em sessenta países, inclusive em alguns considerados
ricos como Canadá, França e Estados Unidos. (www.badesc.gov.br)
Segundo afirmação de Barone (2002, p. 14), o Banco Grameen constitui uma
referência para a comunidade internacional do Microcrédito e o seu modelo já foi reproduzido
em mais de 30 países.

2.3 PRÊMIO NOBEL DA PAZ 2006
Segundo Soares (2007, p. 18), Muhammad Yunus e o Grameen Bank, Banco de
Aldeia, na língua local, foram agraciados com o prêmio Nobel da Paz 2006. Diretor executivo
do banco, Yunus nasceu em Bangladesh em 1940 e estudou Ciências Econômicas em Nova
Delhi. Logo após, continuou seus estudos nos Estados Unidos com bolsas de instituições
Fullbright e Eisenhower.
De acordo com Soares (2007 p. 17), voltou a seu país em 1972 para dirigir o
departamento de Economia da Universidade de Chittagong. Foi nessa ocasião que saltou aos
seus olhos o abismo existente entre as teorias que ensinava e a realidade. Como economista,
provou com a criação do Grameen Bank em 1976 que, na atual organização da sociedade, a
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pobreza não existe por acaso ou por alguma incapacidade dos pobres progredirem. É
conseqüência da ordem social e econômica do mundo, regida por estruturas feitas para
garantir o lucro de poucos pela prática de regras que transferem renda dos mais pobres para os
mais ricos.
A escolha, recebida com surpresa por observadores, não apenas consolida o
Microcrédito como importante instrumento na luta contra a pobreza, mas também soma o
conjunto de ações voltadas para a divulgação e para o fortalecimento dessa atividade, dentre
as quais se destaca o “Ano Internacional do Microcrédito 2005”, considerada aquela que
efetivamente leva em conta as necessidades dos pobres. Prova disso é que, em seu veredicto,
o Comitê Norueguês do Nobel afirma que “a paz duradoura não pode ser obtida sem abrir
um caminho para que uma ampla parte da população saia da pobreza”.
Segundo o comitê do Nobel, todas as pessoas na terra têm potencial e tem também
o direito de viver com um mínimo de qualidade de vida. Em todas as culturas e civilizações,
Yunus e o banco Grameen mostraram que até os mais pobres entre os mais pobres podem
trabalhar para o seu desenvolvimento.
O trabalho de Yunus e de seu banco, já foi reconhecido anteriormente pela
conquista de vários prêmios, entre eles o Príncipe de Astúrias da Concórdia de 1998, traduzse na concessão de créditos aos mais pobres, que se tornam seus acionistas já soma 3,8
milhões de pessoas, das quais 98% são mulheres.
Essa predominância da clientela feminina demonstra a importância da instituição
financeira na luta pela libertação feminina em sociedades nas quais elas enfrentam
dificuldades devido a seu gênero.
Segundo Yunus (2002, p. 272), o crescimento econômico e a democracia não
podem concretizar-se plenamente, sem que as mulheres estejam em igualdade de
circunstâncias com os homens.
O comitê Nobel afirmou ainda que “os Microcréditos se tornaram uma
importante força de libertação em sociedades nas quais as mulheres precisam lutar contra
um entorno social e econômico repressivo”
O prêmio traduz também o reconhecimento de que dificilmente haverá paz sem
que a sociedade internacional reveja e mude a estrutura econômica, de modo a diminuir a
desigualdade social. (www.bcb.gov.br)
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2.4 O MICROCRÉDITO NO MUNDO
De acordo com Hollis e Sweetman (1998 p. 77), na maioria dos países Europeus,
existe uma longa tradição de suporte financeiro para o desenvolvimento de pequenos
negócios, com algum tipo de esquema operacional de garantias de empréstimos, além de
outros mecanismos de redução de juros e prazos de carência. Há evidências de instituições
que ofereciam Microcrédito na Inglaterra durante o século XVII e na Alemanha, Irlanda e
Itália ao longo do século XIX.
Ainda levando em conta as diferenças culturais e institucionais dos diversos
países, uma análise das experiências mencionadas mostra, em primeiro lugar, que a despeito
de muitas experiências fracassadas na Europa do Século XIX que deram mal nome a
atividade, o Microcrédito tem mostrado que pode ser sustentável, na medida em que seja
correta a configuração da estrutura organizacional e metodológica envolvida no processo
adotado para a sua concessão. Uma boa estruturação pode atrair recursos significativos que,
por sua vez, servirão para garantir a saúde da organização, essa conclusão é tão válida hoje
como no século XIX. (Arraes e Almeida, 2002,).
Nos últimos 25 anos, uma série de organizações governamentais e não
governamentais tem se concentrado em programas de fomento que oferecem crédito a micro e
pequenos empresários. Algumas dessas instituições são representadas pelo Badan Kredit
Kecamatan (BKK), agência de crédito distrital, na Indonésia, a Acción Comunitária no Peru,
a Self Employed Women’s Association (SEWAI) na Índia, e não poderíamos deixar de citar
novamente o Grameen Bank em Bangladesh. Atualmente, ocorre uma confluência de esforços
para alavancar esses programas, e começam a aparecer bancos que lideram o setor em países
Sul Americanos como, Bolívia, Brasil e Chile. (Arraes e Almeida, 2002).
Um exemplo bem sucedido ocorreu na Indonésia que possui vários programas de
Microcrédito, o Bank Rakyat (BR), com vários programas de empréstimos, sendo que na sua
maioria focados e atividades rurais. Um deles o Kredit Bimas, por exemplo, que funciona
desde 1960 e requer a propriedade de terra por parte do tomador, lado à filiação a uma
cooperativa, ou seja, o tomador de Microcrédito dá sua terra em garantia. Existem também
outros programas que atendem a pequenos empresários do setor urbano, como o Kredit
Candak Kulak (Crédito Para Pequenos Empresários) e o Badan Kredit Kecamatan de Crédito
que oferece crédito para as famílias carentes que não possuem terras ou pequenos negócios.
Os resultados de programas de Microcrédito na Indonésia mostram que a maioria dos
tomadores foi capaz de expandir suas atividades econômicas e sua renda. Os participantes de
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programas de Microcrédito na Indonésia são incentivados a abrirem cadernetas de poupança e
seus rendimentos, na maioria dos casos, cresceram o suficiente para retirá-los da linha da
pobreza. (Arraes e Almeida, 2002).

2.4.1 Experiências de Microcrédito em vários países
De acordo com a ABCRED, na Bolívia o Banco Sol, foi criado com um caráter
rigorosamente social, e foi se transformando em uma organização estritamente empresarial.
Uma parceria em 1986, entre a Acción International e alguns empresários criou a
Fundación para Promoción y el Desarrollo de la Microempresa (PRODEM), uma ONG que
fornecia pequenos empréstimos para comerciantes em zonas urbanas na Bolívia.
Em 1988, essa ONG havia crescido tanto que o empreendimento foi transformado
em uma controladora de um banco privado comercial, especializado no atendimento a
microempresas dos setores formal e informal, rurais e urbanos, o Banco Sol. Em 1997, o
banco foi a primeira instituição de microcrédito no mundo a distribuir os lucros a seus
acionistas. Atualmente, o Banco Sol é um exemplo de sucesso e um dos principais bancos da
Bolívia, tendo emprestado mais de US$ 1 bilhão desde que se tornou banco, em 1992.
(www.abcred.gov.br)
Veja tabela seguinte,
TABELA 1 – Oferta de Microcrédito na Bolívia.
Produtos

Número de
clientes ativos
2.820

Montantes concedidos
15.538.175,20

Valor médio
por cliente
5.509,99

Consumo

6.758

14.764.947,00

2.184,81

Grupo comercial

4.555

2.101.720,98

461,41

Grupo Rural

18.223

3.162.926,41

173,57

Total

32.356

35.567.769,59

1.099,26

Microempresa

Fonte: BancoSol – Bolívia.
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Conforme a tabela anterior, atualmente, o Banco Sol possui 32.536 mil clientes
ativos, dos quais 48% são mulheres. A carteira ativa do banco é de aproximadamente US$ 36
milhões, com empréstimo médio de US$ 1.099,26 por cliente. O valor do empréstimo médio
vem crescendo anualmente, devido a mudança de estratégia do Banco Sol, que vai
abandonando o crédito solidário e investindo no crédito individual. O Banco Sol tem sedes em
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, El Alto, Oruro e Sucre, além de 35 filiais em outros centros
urbanos na Bolívia. (www.bancosol.com.bo)
Outras instituições de Microcrédito também se destacam na Bolívia: o Crédito
Educación Rural (CRESCER), uma ONG criada em 1990 que oferece serviços de crédito que
estão voltados a educação e às mulheres que em 2006 tinha uma carteira ativa de US$ 25
milhões e 90 mil clientes atendidos, a tabela seguinte mostra detalhadamente a distribuição do
Microcrédito em várias regiões da Bolívia:
TABELA 2 – Distribuição anual do Microcrédito na Bolívia
METAS ANUAIS POR
REGIÃO
Nº Total de clientes
atendidos
La Paz

2001

2002

2003

2004

2005

2006

30.989 40.142

44.832

56.800

66.000

90.000

14.154 17.242

21.932

19.500

22.500

28.000

Oruro

5.535

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

Cochabamba

8.900 10.500

12.000

12.800

13.000

18.000

Chuquisaca y Potosí

2.400

6.400

7.500

9.000

9.000

Santa Cruz

-

-

3.000

5.000

7.000

18.000

Tarija

-

-

-

2.000

3.000

4.000

Beni

-

-

-

2.000

3.000

4.000

5.400

Fonte: Banco Crescer – Bolívia.

Podemos constatar de acordo coma tabela que o Micrcédito na Bolívia vem
crescendo a cada ano, se considerarmos o aumento dos empréstimos desde 2001,
constataremos que os valores emprestados triplicaram no de corre desses cinco anos, pois em
2201 o vlor total dos empréstimos foi de U$ 30.989 e em 2006 passou para U$ 90.000.
O Banco de Los Andes Procred, que juntos movimentavam US$ 146 milhões; o
Pro Mujer – Bolívia, uma ONG criada em 1990 com recursos da USAID (United States
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Agency for International Development) e do governo boliviano, especializada em capacitação
de negócios e empréstimos de pequena monta para mulheres, que tinha, no final de 2005, 64,5
mil clientes e US$ 11 milhões de carteira ativa; e o Fondo Financiero Privado para el
Fomento a Iniciativas Económicas (FIE), ONG fundada em 1985 que oferece Microcrédito
produtivo para famílias e microempreendedores sem acesso aos instrumentos financeiros
tradicionais, que tinha, no fim de 2005, 56,4 mil clientes e US$ 73,85 milhões em carteira.
(www.abcred.gov.br)
Ainda na América do Sul, os países com mais tradição em programas de
Microcrédito são: Peru, Colômbia e Equador, depois o Chile, Paraguai e Uruguai.
No Peru, a instituição de Micocrédito que mais se destaca é o Banco del Trabajo
(Branta), que foi fundada em 1994 e hoje tem 450 mil clientes.
Ainda no Peru, pode-se citar o Mi Banco, uma instituição financeira criada em
1998, por meio da aquisição das operações financeiras da ONG Acción Comunitaria del Peru
(APC), que trabalhava acompanhando a microempreendedores peruanos há 33 anos.
Atualmente, a instituição opera uma carteira ativa de US$ 207 milhões e tem 154,5 mil
clientes, em que 53% são mulheres. O empréstimo médio do Mibanco está hoje na faixa de
US$ 1.342. (www.abcred.gov.br)
Na Colômbia, quatro ONGs destacam-se no mercado de Microcrédito, com uma
característica em comum: o atendimento preferencial à mulher. Elas totalizam um
atendimento a 241 mil clientes e emprestam US$ 204,5 milhões. A maior delas é a Women’s
World Bank, de Cali, seguida pela Fundación Mundo Mujer, com escritórios em Popayán e
Bucaramanga, e pela Corporación Mundial de la Mujer da cidade de Bogotá na Colômbia.
(www.abcred.gov.br)
No Equador, duas instituições destacam-se: o Banco Solidário, instituição
bancária de 153,4 mil clientes e US$ 207 milhões em carteira; e o Credi Fé, com 50 mil
clientes e quase US$ 80 milhões em crédito ativo. (www.abcred.gov.br)
No Chile, o Banco Estado, que ao fim de 2005 tinha 168,8 mil clientes e operava
com US$ 397 milhões. No Uruguai, a Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito, criada em
1986, atualmente conta com 101 mil clientes que tomam emprestados US$ 230 milhões e, no
Paraguai, o Grupo Internacional de Finanzas Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto
(Interfisa Financiera), instituição de Microcrédito fundada em 1978, conta com 42 mil
clientes e movimenta US$ 21 milhões. (www.abcred.gov.br)
Pode-se citar ainda o caso do México como outro exemplo de sucesso na história
do Microcrédito. Lá, algumas iniciativas promovem a agricultura e o artesanato, produtos que
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integram a pauta de exportação do país. As instituições de Microcrédito mais importantes no
México são: a Caja Popular Mexicana, que tem mais de meio século de história em
cooperativismo e movimenta cerca de US$ 800 milhões para atender 554 mil clientes; a
Compartamos, uma ONG que foi fundada em 1990, e atualmente tem uma base de 450 mil
clientes que tomam emprestados US$ 180 milhões; e a Independência, ONG criada em 1993
com uma carteira de US$ 12 milhões emprestados para 95 mil clientes, atendendo, por meio
de suas 30 filiais em todo o México, microempreendedores que faturam no máximo sete
salários mínimos. (www.abcred.gov.br)
Um outro país centro-americano onde programas de microcrédito se destacam é a
Nicarágua.
Segundo os autores Sanders e Nusselder 2003, nos anos 90, com forte apoio de
agências de cooperação, a oferta de microcrédito atingiu cerca de 20% da população do país.
O enfoque na Nicarágua deu-se sobre a criação de instituições e programas de Microcrédito
em quantidade, sem a devida atenção à necessidade de uma estrutura de suporte para os
mesmos. Hoje, a Nicarágua ressente-se da falta de regulação e supervisão apropriadas e de
alguma concentração no mercado que gere economias de escala.
Os autores destacam ainda a necessidade de aumentar o acesso de crédito ao setor
rural, pois o enfoque dos programas sempre foi maior nas regiões urbanas. Esse incremento,
contudo, defendem os autores, deve ser feito ampliando-se a capacidade de captura de
poupança no país e reduzindo marginalmente a dependência de cooperação internacional.
(Sanders e Nusselder, 2003).
As instituições mais representativas na Nicarágua são: a Asociación de
Consultores para el Desarrollo de la Pequeña, Mediana y Microempresa, ONG fundada em
no ano de 1989, e que ao fim de 2005 contava com uma carteira ativa de quase US$ 16
milhões e mais de 52 mil clientes; a Asociación de Oportunidad y Desarrollo Económico de
Nicarágua (ASODENIC), ONG de 1995 que atende 32 mil pessoas carentes por meio de uma
carteira de US$ 5 milhões; o Fondo de Desarrollo Local, ONG criada em 1992 pela
Universidad Centroamericana, atende hoje 48 mil clientes, contando para isso com US$ 34
milhões; o Procred NIC, um banco privado de fundação recente, no ano 2000, que já tem uma
clientela de 52 mil empreendedores e uma carteira ativa de US$ 67 milhões. (Microfinance –
The Mix Market www.mixmarket.org).
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2.5 MICROCRÉDITO NO BRASIL
De acordo com SEBRAE, o Microcrédito no Brasil é considerado como nascente,
é recente na economia brasileira, tendo nascido graças a iniciativas de Organizações não
Governamentais (ONG) que criaram seus produtos como alternativa de acesso ao crédito
produtivo pelas camadas mais carentes da população tendo em vista o reduzido número de
instituições.
A primeira experiência em Microcrédito no Brasil aconteceu em 1973. Foi
desenvolvida pela União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações, conhecida
como Programa UNO.
O programa UNO era uma organização não governamental especializada em
Microcrédito e capacitação para trabalhadores de baixa renda do setor informal, cujas
operações eram lastreadas por uma espécie de “aval moral”. Os recursos iniciais vieram de
doações internacionais, posteriormente, incrementados por outras linhas de crédito.
(BARONE, 2002 p.15).
De acordo com Barone (2002 p.15), junto com a concessão de crédito, a UNO
preparava os clientes em temas básicos de gerenciamento. Alem disso fazia pesquisas sobre o
perfil do microempreendedor informal e o impacto produzido pelo crédito. Todas essas
iniciativas resultaram no fomento ao associativismo, com a criação de cooperativas de
artesãos e grupos de compra. Ela financiou vários pequenos empreendimentos, Pernambuco e
na Bahia, formou dezenas de profissionais especialistas em crédito para o setor informal e por
vários anos foi a principal referencia para o crescimento dos programas de Microcrédito da
América Latina.
Apesar do sucesso do programa, a UNO desapareceu após dezoito anos de
atuação, por não ter incorporado conceitos e práticas que permitissem sua autosustentabilidade.
Segundo Barone (2002 p. 15), em 1987 é criado o Centro de Apoio aos Pequenos
Empreendimentos na Terra (CEAPE/RS), na cidade de Porto Alegre RS, a partir da
experiência a Accion International e de ações não governamentais colombianas, citadas
acima, e foi a primeira organização formal em Microcrédito.
O Centro Ana Terra, como foi chamado, também teve o apoio do Banco
Interamericano de Desenvolvimento o BID, e da Inter-American Foundation / IAF, para a
composição inicial de funding, que são os recursos para empréstimos. O Centro teve tanto
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sucesso que resultou na sua reprodução em vários estados brasileiros, tendo um total de doze
Centros de apoio aos Pequenos Empreendimentos.
Segundo Barone (2002 p.16), nos anos 90, foi criada a Federação Nacional de
Apoio aos Pequenos Empreendimentos (FENAPE), hoje CEAPE Nacional. Os CEAPEs estão
articulados na Rede CEAPE, de forma independente, mas adotam a mesma metodologia de
crédito produtivo orientado, o mesmo princípio da sustentabilidade e a mesma orientação de
apoio aos empreendedores excluídos do sistema financeiro tradicional, principalmente do
setor informal, e concede créditos individuais com garantia de avalista e em grupos solidários.
A Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Mulher, chamado de Banco
da Mulher, é a segunda organização a entrar no segmento de Microcrédito no Brasil, criado
em 1989, no Rio de Janeiro é uma sociedade sem fins lucrativos, que tem como objetivo a
inclusão da mulher na sociedade e se preocupa com a qualidade de vida na família. Com o
apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e do BID Banco
Interamericano do Desenvolvimento, foi lançada a seção do Banco da Mulher na Bahia. O
Banco da Mulher disponibiliza crédito, palestra de capacitação técnica e gerencial, bem como
apoio a comercialização. Além do Rio de Janeiro o Banco da Mulher está presente em mais
cinco Estados do Brasil: Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Amapá e Minas Gerais.
(www.sebrae.gov.br)
Segundo Barone (2002 p. 16), em 1995, a Prefeitura de Porto Alegre (RS), em
parceria com entidades da sociedade civil, promoveu a criação da organização não
governamental, Instituição Comunitária de Crédito ICC – PORTOSOL.
Além da Prefeitura de Porto Alegre e do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, instituições nacionais como o SEBRAE e internacionais como a Sociedade Alemã de
Cooperação Técnica/GTZ e da Inter-American Foundation / IAF, introduziram os recursos
financeiros iniciais.
De acordo com Barone (2002 p. 16), a Portosol vem concedendo empréstimos a
pequenos empreendimentos, tanto para capital de giro, quanto para capital fixo, possibilitando
a manutenção e crescimento das empresas. Até 31de dezembro de 2001, a Portosol realizou
cerca de 28,5 mil operações de crédito, que somaram R$ 38,7 milhões.
O VivaCred, localizado na favela da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, teve
sua criação em 1996, por iniciativa do Movimento Viva Rio.Atualmente possui quatro
agências sendo três localizadas nas favelas da Rocinha, Maré e Rios das Pedras e na Zona Sul
do Rio de Janeiro. (Barone, 2002 p.17)
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Contou com o apoio financeiro (funding) do BNDES, BID e da Fininvest e conta
com o apoio técnico e institucional do Sebrae. Até 31 de dezembro de 2001, o VivaCred
realizou mais de 8,4 mil operações emprestando aproximadamente R$ 14 milhões. (Barone,
2002 p.17)
Segundo o Sebrae, em 1998, o Banco do Nordeste criou o Programa CrediAmigo
para o financiamento diferenciado aos pequenos empreendimentos. Atualmente o
CrediAmigo é o maior programa de Microcrédito do País, tendo realizado mais de 2,48
milhões de operações com financiamentos totais de R$ 2,07 bilhões.
O Programa mantêm uma carteira de financiamentos no valor de R$136,2 milhões
e 195,3 mil clientes ativos (dados de dezembro/2005).
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico BNDES em parceria com o
Conselho da Comunidade Solidária, criou o Programa de Crédito Produtivo Popular, com o
objetivo de divulgar o conceito de Microcrédito e promover a formação de uma ampla rede
institucional, capaz de oferecer crédito aos pequenos empreendedores formais e informais,
viabilizando alternativas de investimento para a geração de ocupação e renda. (Barone, 2002
p.17)
Ao incentivar o estabelecimento de padrões gerenciais e organizacionais
necessários ao seu melhor desempenho, o BNDES, através do Programa de Credito Produtivo
Popular fomenta a estruturação dessas instituições. (Barone, 2002, p.17)
Com esse objetivo o BNDES criou o Programa de Desenvolvimento Institucional
(PDI) e vem investindo no desenvolvimento de sistemas integrados de informações gerencias
e auditoria (operacional, financeira, contábil e de sistemas) específicos para instituições de
Microcrédito, bem com no desenvolvimento de novas tecnologias, como sistemas de
pontuação de crédito (credit scoring) e serviços de classificação institucionais (rating).
(www.sebrae.com.br)
Segundo Barone (2002 p. 17), o BNDES começou atendendo a organizações não
governamentais que atuam na área de Microcrédito. A partir de 2001, o BNDES passou
também a apoiar as SCMs, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor.
Até o final de 2001, o BNDES apoiou 31 instituições, sendo 28 entidades da
sociedade civil e 3 Sociedades de Crédito ao Microempreendedor/ SCM , tendo contratado R$
55,8 milhões. (www.sebrae.com.br)
O Sebrae também tem seu histórico em ralação ao Microcrédito, o principal
objetivo ao atuar nos programas de Microcrédito é o de ampliar as oportunidades de acesso ao
crédito para pequenos empreendimentos, principalmente informais.

27

O Sebrae deu início em outubro de 2001, ao seu Programa de Apoio ao Segmento
de Microcrédito, como instituição de “segunda linha”, propõe apoiar a criação e o
fortalecimento de organizações de Microcrédito, desde que adotem os princípios de
dependência e auto-sustentabilidade. (Barone, 2002 p.18)
O Programa apóia a reestruturação das instituições; capacitação dos recursos
humanos; cessão de uso de sistema informatizado; gestão de prestação de serviços de
consultoria; capacitação de lideranças comunitárias, entre outros.
Atualmente o Sebrae apóia 80 instituições em todo o Brasil.
Em 2002, foi criada a Associação Brasileira dos dirigentes de Entidades de
Microcrédito (ABCRED), Crédito Popular Solidário e entidades ligadas a este segmento, que
tem como objetivos:
 Promover o desenvolvimento econômico-social sustentável e combater a
pobreza e a exclusão;
 Estimular a criação, crescimento e consolidação da prática e gestão de
Microcrédito visando o desenvolvimento local e regional sustentável;
 Estimular os dirigentes de instituições gestoras e operadoras de Microcrédito,
crédito popular e solidário e entidades similares, por meio de debates, seminários e
cursos, a aprimorarem seus objetivos e encaminharem a solução das questões que
dificultam o atendimento aos microempreendedores, no enfrentamento da exclusão
social, na geração de emprego, trabalho e renda;
 Buscar fontes alternativas de recursos financeiros para fomentar as entidades
praticantes de Microcrédito em todo território nacional; entre outros.
Em 25 de abril de 2005, instituído pela Lei 11.110, nasce o PNMPO (Programa
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado) que tem como objetivos gerais:
 Incentivar a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores
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. (www.abcred.org.br)
A caixa Econômica Federal, que tem como vocação o atendimento as camadas de
menor renda e atuação no mercado bancário de varejo, já iniciou sua estratégia de atuação no
segmento de Microcrédito. (Barone, 2002 p.19)
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Está desenvolvendo experiências de parcerias com ONGs, que atuam como
mandatárias da Caixa, nas cidades de Salvador e Rio de janeiro, ela é responsável pela
disponibilizarão de recursos financeiros e pelo risco das operações e as entidades são
responsáveis pela metodologia de Microcrédito. (Barone, 2002 p.19)
No âmbito dos governos estaduais e municipais várias experiências estão sendo
implementadas, tanto por instituições de fomento (apoio às organizações independentes que
operam Microcrédito) como por instituições governamentais que financiam diretamente o
pequeno empreendimento, ambas com o propósito de gerar oportunidades de emprego e
renda. (Barone, 2002 p.19)
No primeiro modelo, são exemplos o programa de microcrédito do BADESC
(Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.) e o CredPop do BDMG (Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A) e no segundo o Banco do Povo Paulista, Banco do
Povo de Goiás e o Banco do Povo de Juiz de Fora. (www.sebrae.com.br)
Face a importância do Microcrédito como estratégia de desenvolvimento
econômico e social, várias instituições brasileiras iniciaram apoio institucional e financeiro às
instituições de Microcrédito, tornando assim o acesso ao crédito mais fácil possibilitando o
crescimento do segmento no Brasil.
O Conselho da Comunidade Solidária também buscou desempenhar papel
determinante no processo de desenvolvimento do Microcrédito no Brasil. O Conselho
promoveu debates sobre o assunto resultando em importantes medidas, onde se destaca a
edição da Lei nº. 10.194/01 que autoriza a criação de Sociedades de Crédito ao
Microempreendedor/SCM. Tal matéria, que visa atrair uma maior participação do capital
privado no setor, está regulamentada por norma do Conselho Monetário Nacional, através de
Resolução do Banco Central do Brasil. (www.sebrae.com.br)
Outras medidas importantes foram a edição da Lei nº. 9.790/99, que inclui as
instituições não governamentais especializadas em Microcrédito como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, e a edição da Medida Provisória nº. 2.172-32,
que isenta tais organizações da Lei da Usura, permitindo a prática de juros com taxas de
acordo com as suas necessidades e condições de mercado. (www.sebrae.com.br)
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2.5.1 O Microcrédito no Sistema Financeiro Nacional
Segundo Balduccini, o Governo Federal anunciou recentemente uma série de
medidas com o intuito de incentivar e difundir as operações de microcrédito.
O objetivo do Governo Federal ao divulgar essas medidas é o de oferecer a uma
grande parcela da população brasileira acesso ao Sistema Financeiro Nacional, através da
simplificação de certos procedimentos bancários e o oferecimento de linhas de crédito mais
acessíveis a todos.
Hoje se estima que, aproximadamente 25 milhões de pessoas no Brasil não
possuam conta corrente bancária ou acesso a serviços bancários, número que reforça a
necessidade de que seja realizado um esforço no sentido de se democratizar o acesso ao
sistema bancário e, conseqüentemente, ao crédito no País.(Balducini, 2007)
As principais medidas do governo para que isso se torne realidade são:
Criação de Contas Correntes Simplificadas;
A Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.104, de 25 de junho de 2003
(CMN-R 3104/03) facultou aos bancos a abertura de contas especiais de depósitos à vista. As
contas especiais somente podem ser abertas para pessoas físicas, na modalidade de conta
corrente individual, sendo vedados:
 O fornecimento de talonários de cheques;
 A sua manutenção concomitante com outra conta de depósitos à vista de
mesma titularidade, na própria instituição financeira ou em outra;
 A manutenção de saldo superior, a qualquer tempo, a R$ 1.000,00, nem
somatório dos depósitos efetuados em cada mês superior a esse mesmo valor;
 A sua movimentação por outro meio que não via saque por cartão magnético
ou outros meios eletrônicos e;
 A cobrança pelas instituições financeiras de remuneração pela abertura e pela
manutenção das contas especiais exceto nas hipóteses de realização de mais de
quatro saques de recursos por mês, de fornecimento de mais de quatro extratos por
mês, de realização de mais de quatro depósitos por mês e no fornecimento de folha
de cheque avulso ou de recibo destinado à realização de saque de recursos.
Atualmente as instituições financeiras estão sujeitas ao recolhimento compulsório
de 45% dos depósitos à vista captados junto ao público.
Através da Medida Provisória nº 122, de 25.6.2003 (MP/122), e da Resolução do
Conselho Monetário Nacional nº 3.109, de 24 de julho de 2003 (CMN-R 3109/03), o Governo
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Federal estabeleceu que os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial, a
Caixa Econômica Federal, bem como as cooperativas de crédito deverão manter aplicadas em
operações de Microcrédito, parcela dos recursos oriundos dos depósitos à vista captados junto
ao público.
A CMN-R 3109/03 estabelece que as instituições financeiras citadas acima devam
destinar, no mínimo, 2% dos saldos dos depósitos à vista captados às operações de
Microcrédito, observado que nos meses de agosto e setembro de 2003 o percentual mínimo
será de 1%.
Nos termos da CMN-R 3109/03, as instituições financeiras citadas no item acima
estarão sujeitas à verificação do cumprimento da exigibilidade de aplicações dos recursos
oriundos dos depósitos à vista em operações de microcrédito a partir de agosto de 2004.
As instituições financeiras, ao realizar as operações de Microcrédito de que trata a
CMN-R 3109/03, deverão observar as seguintes condições:
 A taxa de juros efetiva não podem exceder 2% a.m.;
 O valor do crédito não pode ser superior a R$ 500,00, quando se tratar de
pessoas físicas detentoras de contas

especiais ou titulares de contas comuns

possuidoras de saldo médio mensal inferior a R$ 1.000,00 ou pertencentes à
famílias cuja renda per capita seja inferior à linha de pobreza, assim como
indivíduos em igual situação de renda; e R$ 1.000,00, quando se tratar de
microempreendedores.
 O prazo da operação não pode ser inferior a 120 dias;
 O valor da taxa de abertura de crédito será de 2% a 4% do valor da operação,
Além disso, a CMN-R 3109/03 faculta às instituições citadas acima a adoção de
procedimentos simplificados para a elaboração da ficha cadastral e dos contratos referentes às
operações de Microcrédito.
Outra medida adotada pelo Governo com o objetivo de fomentar o Microcrédito,
foi a criação de um novo tipo de cooperativa de crédito, as chamada cooperativas de livre
associação. A criação dessa nova modalidade de cooperativa de crédito está prevista no
Artigo 6, inciso V do Regulamento Anexo à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº.
3106, de 25 de junho de 2003, (CMN-R 3106/03).
As cooperativas de crédito são instituições financeiras organizadas como
sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, sem fins
lucrativos e não sujeitas a falência, constituídas com o objetivo de propiciar crédito e prestar
serviços aos seus associados.
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Antes da edição da CMN-R 3106/03, as cooperativas de crédito somente
poderiam ter seu quadro social formado por pessoas que exercessem determinada profissão ou
atividades, ou estivessem vinculadas a uma determinada entidade. Com a entrada em vigor da
CMN-R 3106/03, as cooperativas podem admitir associados não-pertencentes à mesma
atividade profissional ou entidade representativa.
O objetivo da adoção dessa medida é o de ampliar a base de cooperados,
facilitando o acesso às operações de crédito oferecidas pelas cooperativas. No entanto, as
regras de capital e limites operacionais aplicáveis às cooperativas de livre associação são
rígidas, são elas:
 Todas as cooperativas de livre associação terão, obrigatoriamente, que ser
vinculadas a alguma cooperativa central que funcione a 3 anos;
 Patrimônio de Referência superior a R$ 600.000,00 nas Regiões Sudeste e Sul,
superior a R$ 500.000,00 na Região Centro-Oeste, e superior a R$ 400.000,00 nas
Regiões Norte e Nordeste;
 Cooperativas de livre associação não poderão se instalar em cidades com
população superior a 750 mil habitantes.
A proibição para a instalação de cooperativas de livre associação em cidades com
população superior a 750 mil habitantes mencionada acima resulta na exclusão de
praticamente todas as capitais e grandes cidades. Essa medida, primeiramente, propicia a
instalação de cooperativas de crédito em localidades que não dispõem de infra-estrutura
bancária.
Mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil, as cooperativas de
crédito já existentes poderão alterar seus estatutos sociais, visando a transformação em
cooperativas de livre associação, observado o atendimento aos requisitos de capital e limites
operacionais estabelecidos na CMN-R 3106/03. Como exceção, destaca-se o Artigo 9º, inciso
II da referida Resolução, o qual estabelece que, caso a população da área de atuação da
cooperativa exceda 100.000 habitantes, a alteração de estatuto social só será autorizada para
cooperativas com mais de três anos de funcionamento e que estejam em situação regular
perante o Banco Central do Brasil.
Conforme citado acima, o percentual relativo ao depósito compulsório para as
instituições financeiras atualmente em vigor é de 45% sobre os depósitos à vista captados
junto ao público. Esse percentual era, até a entrada em vigor da Circular do Banco Central do
Brasil nº 3199, de 8 de agosto de 2003, de 60%. A redução do percentual relativo ao depósito
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compulsório aumenta a capacidade das instituições financeiras em realizar operações de
crédito, o que propicia um aumento na oferta de crédito em geral. (www.migalhas.com.br)

2.5.2 O Mercado Brasileiro de Microcrédito
Do ponto de vista da demanda, a pesquisa da Economia Informal Urbana (ECINF)
de 2003, realizada pelo IBGE em parceria com o Sebrae verificou a existência de 10.525.954
pequenas empresas, com cinco ou menos trabalhadores, não agrícolas no Brasil. Dessas
empresas, 10.335.962 eram informais e empregavam 13. 860.868 pessoas. (www.bcb.gov.br)
A pesquisa constatou ainda que 94% dessas empresas do setor informal não
utilizaram nos três meses anteriores à pesquisa, crédito para o desenvolvimento de sua
atividade.
Segundo Neri 2002, 60% da população economicamente ativa do Brasil estão no
mercado informal, a quantidade de empresas endividadas do setor informal é muito pequena e
esse comportamento vem se mantendo ao longo do tempo.
Em 2003, assim como em 1997, 83% dessas empresas não possuíam qualquer tipo
de dívida. Nesse período, entretanto, nota-se uma mudança em relação ao tipo de Empresa:
queda de 85% para 84% da participação dos informais que não tinham dívida e aumento 67%
para 71% da proporção dos pequenos empregadores não endividados.
Em relação aos serviços financeiros, a pesquisa ECINF 2003, mostra que 40% dos
proprietários de Empresa do setor informal com até cinco funcionários tinham conta corrente,
sendo que, 32% tinham direito a talão de cheques. A maior parte 37% efetuava pagamentos
por meio de correspondente, e 34% utilizavam a agência bancária. Tanto em relação ao
crédito quanto em relação ao acesso a instrumentos financeiros, as participações variavam
conforme o tipo de empresa. (www.bcb.gov.br)
No Brasil existem aproximadamente 16 milhões de pequenas empresas possíveis
demandantes de Microcrédito: 13 milhões delas, formadas por trabalhadores por conta
própria, das quais se deduz haver algo em torno de 7 milhões de potenciais clientes que
exercem demanda efetiva, o que representa em valor, aproximadamente 12 bilhões, o que
representa a penas 1% do PIB do Brasil. (www.bcb.gov.br)
Veja na tabela 3 a composição da oferta de Micrcorédito no Brasil, entre as Ongs,
Oscips, cooperativas e bancos privados:
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TABELA 3 – Composição da oferta de Microcrédito
Tipo
SCMs

56

21.826

Média dos
empréstimos
(R$)
2.238,83

Ongs, Oscips e
fundos públicos
Crediamigo

136

89.997

687,35

52,8

1

235.729

723,71

170,6

Cooperativas de
microempresários
Banco Privados

23

33.672

4.33,00

145,9

4

ND

1.680

71,7

-

714.075

817,,95

600,6

220

1094.758

1746,81

1089,2

Recursos
Direcionados
Total

Entidades

Clientes

Total
emprestado
(R$ milhões)
47,7

Fonte: Banco Central do Brasil.

De acordo com a tabela 3, pode-se constatar que em dezembro de 2006 existiam
aproximadamente 220 instituições que atendiam cerca de 1 milhão de clientes ativos, apenas
9% da demanda, isso porque o sistema de Microcrédito não consegue angariar os recursos
suficientes.
Esses dados confirmam a importância da participação do setor financeiro
tradicional para a expansão do Microcrédito, pela sua grande capacidade de gerar funding em
curto prazo. As políticas públicas, portanto, devem conter medidas que estimulem o aumento
dessa participação. (www.bcb.gov.br)

2.6 MICROCRÉDITO EM SANTA CATARINA
De acordo com o BADESC, o Microcrédito em Santa Catarina foi implantado em
1999 é coordenado pelo BADESC atendendo aos 293 municípios do estado através de postos
avançados, subordinados às Oscips estrategicamente estabelecidas em 17 cidades
catarinenses.
Em fevereiro de 1999 foi apresentado documento encaminhando a proposta de
implementação do programa Crédito de Confiança, mecanismo de disponibilização de
Microcrédito que foi inserido no Plano de Ação do Governo se Santa Catarina. O Programa
foi instituído pelo Banco para o Desenvolvimento de Santa Catarina, BADESC, em 11 de
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maio de 1999, através de resolução da diretoria. Em 23 de janeiro de 2002, nova resolução
alterou o Programa buscando ampliá-lo.
A idéia básica da proposta consistia na implementação de organizações não
governamentais que, atuando em todas as regiões, permitissem total cobertura do território
catarinense. Ao BADESC foram atribuídas a implementação e coordenação do Programa.
Dessa forma, em março de 1999, foi delegada à Diretoria de Operações, através da gerência
de Estudos e Programas Operacionais, a responsabilidade pela imediata execução do plano de
ação contido na proposta. (Sachet, Waterkemper)
O BADESC em 2003 cria a gerência de Microcrédito, GEMIC, e troca o nome de
Programa Crédito de Confiança, para Microcrédito de Santa Catarina.
As instituições que operam com o Microcrédito multiplicaram-se nos últimos anos
em todo País, em santa Catarina não foi diferente.
Através de várias iniciativas, atualmente atuam em Santa Catarina 19 instituições
de Microcrédito. Em sua grande maioria foram fomentadas pelo BADESC.
O programa tem como principal objetivo o acesso da população de baixa renda ao
crédito não atendido pelo Sistema Financeiro Nacional tradicional. O grande diferencial deste
programa é a metodologia usada, baseada no relacionamento direto do agente de crédito com
o microempreendedor no local da sua atividade.
O atendimento é personalizado e feito por pessoas treinadas para orientar o
tomador sobre a gestão do negócio, as suas necessidades de crédito, a definição do valor do
empréstimo necessário para o desenvolvimento sustentável do negócio e as condições do
crédito, após a avaliação da atividade e da capacidade de endividamento do empreendedor. Os
valores variam de R$ 200,00 a 10.000,00. (www.badesc.gov.br)
Os recursos para o Programa do BADESC são oriundos do retorno dos haveres do
programa e que podem ser repassados a rede de Microcrédito de Santa Catarina, conforme a
demanda por crédito em cada região
Os empréstimos são feitos pelos microempreendedores nas Oscips com taxas que
variam de instituição para instituição, com juros de 2,7 a 4% ao mês. O BADESC repassa de
forma subsidiada para as organizações de Microcrédito recursos financeiros destinados à
implantação, estruturação e expansão que poderão ser devolvidos em prazos variáveis de 6 a
24 meses. (www.badsec.gov.br)
As agências de Microcrédito em Santa Catarina são: Acredite, Acrevi, Banco da
Família, Banco do Empreendedor, Banco do Povo, Bancri, Bapem, Blusol (em Blumenau,
Rio do Sul, Brusque, Gaspar e Indaial), Casa do Empreendedor, Casa do Microcrédito,
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Crecerto, Crediamai, Crediconfiança, Credioeste, Credisol, Credivale, Extracredi, Planorte e
Profomento.
Fora o Blusol, todas essas instituições no estado tem o perfil de organização não
governamental (ONG), e estão sob a orientação do BADESC independentes do poder público,
sendo privadas e sem fins lucrativos. Essas instituições são dirigidas por um Conselho de
Administração, visam a auto suficiência operativa e preservação do patrimônio adquirido.
(www.badesc.gov.br)
O Microcrédito pode ser considerado como alavancador da economia catarinense,
pois ele atende a um grande número de municípios, oferecendo a possibilidade de crédito para
milhares de empresas, possibilitando assim um desenvolvimento muito maior ao estado, pois
como veremos no decorrer do trabalho o número de empresas possíveis tomadoras de
Microcrédito é bastante expressivo.

2.7 MICROCRÉDITO E OS BANCOS PRIVADOS
De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), os bancos privados
recentemente também estão entrando nesse segmento de Micro finanças, podemos relatar
quatro experiências desse setor: o Real Microcrédito, do Banco REAL ABN AMRO,
instituído no Banco a partir de 2002, tem como objetivos oferecer microcrédito a
microempresários sejam formais ou informais, o Programa abrange a Favela de Heliópolis em
São Paulo, Campinas e a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro.
A importância desses bancos para o setor de Microcrédito no Brasil é muito
grande, pelo motivo deles arrecadarem muito mais recursos e terem muito mais para oferecer,
pois seu potencial é muito maior em relação às instituições de Microcrédito que trabalham
somente com esse tipo de empréstimos e arrecadam bem menos, não conseguindo na maioria
das vezes atender a toda demanda do mercado.
O Unibanco oferece Microcrédito desde 1998, através do banco afiliado Fininvest,
cujas operações estão concentradas no Rio de Janeiro.
Atualmente, uma Joint Venture com o International Finance Corporation (IFC),
braço privado do Grupo Banco Mundial, deu origem à empresa Microinvest. Com
participação de US$ 3,7 milhões do Unibanco e US$ 1,25 milhão do International Finance
Corporation (IFC), a Microinvest aumentou sua rede de distribuição, operando nos Estados
de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e em algumas partes do Rio Grande do Sul.
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Também opera nesse segmento o Banco Santander com parceria do São Paulo
confia, e o Itaú, que repassa 2% dos depósitos a vista para a OSCIP de Microcrédito produtivo
orientado. (www.bcb.gov.br)
Podemos observar o quadro 1 que nos mostra a atuação dos bancos privados
brasileiros no Microcrédito, o quadro mostra detalhadamente a atuação, a forma de operar, as
características e o montante emprestado por cada instituição no Brasil.
Verificando o quadro pode se constatar que os bancos que mais se destacam no
setor são o ABN AMRO em parceria com a Accion International e o Santander Banespa que
em 2006 emprestou R$ 38,7 milhões em forma de Microcrédito.
QUADRO 1 - Atuação dos Bancos privados Brasileiros no Microcrédito
Instituição
Unibanco/Fininvest

Forma de operar
Controla
(Microinvest)

ABN AMRO, em Convenio
parceria
com
a OSCIP
Accion International Microcrédito

Características

Montante
em
dez/2006 (milhão)

SCM Predominantemente
9,2
credito
individual
(microcrédito)
em
áreas urbanas
com Microcrédito varia 16,3 *
Real de
R$500,00
a
R$10mil- Juros de
3,5% a.m. e T.A.C.
de 5%

Santander Banespa

Oferta direta para
correntistas e através
do convenio co ONG
e OSCIP

Programa
38,7
Microcrédito – Varia
de R$ 100,00 a R$ 1
mil – Juros de 2% a.
m.

Banco Itaú

Convênios
com 4 OSCIPs parceiras
OSCIP, compra de
carteira

7,5

Fonte: Pesquisa direta e Relatório Bancário 102, do Banco Central do Brasil.
*Com atuação em vários países, o grupo quase dobrou a carteira de clientes de microfinanças, de 186,3 mil em
2005 pra 351,5 mil em 2006. No Brasil, um dos países onde o banco faz microcrédito em nove cidades com 14
postos e 78 agentes, a carteira passou de 200 mil pra 5,8 milhões de euros. Dos clientes 62% são mulheres. Os
empréstimos pessoais e de grupos solidários correspondem respectivamente, a cerca de 80% e 20% dos
empréstimos
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2.8 O PAPEL DO MICROCRÉDITO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
De acordo com o Sebrae, o desafio mais premente do poder público e da
sociedade brasileira é ode estabelecer políticas e meios que promovam o desenvolvimento
econômico e social e que de fato, favoreçam a geração de emprego e renda para as populações
mais pobres, preferencialmente que estes sejam baseados no fortalecimento dos pequenos
empreendimentos, particularmente através do crédito produtivo. No mercado brasileiro, cerca
de 13 milhões de pequenos empreendimentos, representando 98,5% das empresas, são
responsáveis por mais de 60% dos empregos gerados e 8% do PIB.
Parte significativa desses empreendimentos, cerca de 2/3, é constituída de micro e
pequenos negócios, produto da capacidade empreendedora brasileira e da busca da
sustentabilidade econômica das pessoas e das comunidades. (www.sebrae.com.br).
Por outro lado, 95% desse contingente de empreendimentos não têm acesso ao
sistema oficial de crédito, sobretudo financiamento à produção.
Tal exclusão é basicamente atribuída às dificuldades dos pequenos negócios em
atender as exigências de garantia dos financiamentos exigidas pelo sistema financeiro
tradicional, e também pelas condições privilegiadas das instituições financeiras frente ao
mercado de financiamentos e de investimentos, sobretudo em papéis da dívida do setor
público.
Os bancos comerciais, por exemplo, na condição de agentes financeiros, regulados
e fiscalizados pelo Banco Central, relutam em praticar políticas de crédito aos pequenos
empreendimentos que estejam fora dos parâmetros do sistema financeiro tradicional, em
particular os critérios por eles definidos como de segurança e rentabilidade. Como resultado,
observa-se que, as instituições têm privilegiado operações de maior volume e sistemas de
garantias que não se ajustam às necessidades e às condições dos pequenos empreendimentos.
(www.sebrae.com.br).
Sendo assim, o desafio que se apresenta é o desenvolvimento de instrumentos e
estratégias adequadas às necessidades características desses empreendimentos e que sejam
efetivamente capazes de fornecer micro-serviços financeiros, especialmente crédito e
oportunidades de poupança. (www.sebrae.com.br)
Um aspecto fundamental da importância do Microcrédito para o Desenvolvimento
Econômico e Social diz respeito aos impactos sociais do Microcrédito, ou seja, diz respeito à
importante questão da focalização nos mais pobres, ou seja, ele é instrumento de emprego e
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renda para os pobres. Sendo que no Brasil segundo dados das PNAD de 1997 a 1999,
estimam-se que 14% da população brasileira viviam em condições de indigência e 34%
viviam abaixo da linha da pobreza. (Sabóia e Cobo, 2004)
O sucesso do Microcrédito no combate à pobreza exige que os programas
desenvolvidos pelas IMF sejam desenhados de forma a atingir aos mais pobres. (Passos,
2002)
O Microcrédito é uma eficiente ferramenta para a inclusão econômica e social das
populações empreendedoras mais carentes, visto que, dada a sua metodologia adequada para
esse público, tem uma grande capacidade de alcance às populações mais pobres.
O boletim da ECINF 2003 revela um número 10,3 milhões de pequenos negócios,
a maioria sem acesso a serviços financeiros adequados, e que precisam de uma oportunidade
para poder se desenvolver econômica e socialmente, o impasse para chegar a essas
oportunidades, está nos poucos recursos que ainda são destinados ao Microcrédito no país.
(www.sebrae.com.br)

2.8.1 Ação Econômica com Forte Impacto Social
Incluir socialmente os mais pobres significa dar-lhes dignidade, propiciar recursos
para uma alimentação adequada e para suas necessidades básicas, zelar pela proteção de seus
direitos, assegurar uma política de assistência social, de segurança alimentar e nutricional, por
meio de uma rede de proteção e promoção social, na perspectiva de consolidação do exercício
pleno de democracia.
Significa, sobretudo, saldar a grande dívida social por meio de um projeto de
nação calçado na emancipação do nosso povo, tendo cada cidadão condições para assumir
efetivamente a condição de sujeito da sua própria história e da história do país.
“Um pequeno empréstimo pode mudar uma família. Vários podem fortalecer a
comunidade. Milhares podem transformar uma economia inteira.” (ONU, 2005)
O Microcrédito é um importante instrumento de inclusão social. Ao fortalecer
pequenas atividades econômicas gera empregos, melhora a renda e, consequentemente,
aumenta o consumo, permitindo uma melhoria significativa das famílias empreendedoras. Os
filhos passam a ter uma melhor alimentação, podem voltar ou permanecer na escola, novos
ambientes são edificados nas residências, ou seja, o Microcrédito é uma ação econômica com
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forte impacto social, contribuindo para integrar milhares de cidadãos e cidadãs como
produtores e consumidores de bens e serviços essenciais.( Dantas, 1999)
Segundo Barone (2002, p.26), as conquistas alcançadas pelo setor do Microcrédito
no Brasil nos últimos anos, são evidentes. Sua inserção e o impacto social das famílias o
tornou um efetivo instrumento de combate a pobreza.
Ainda segundo Barone (2002 p.22), o impacto positivo do Microcrédito nas
situações de pobreza é vastamente reconhecido. Ao permitir o acesso continuado ao crédito
para negócios, como capital próprio mínimo, o empreendimento é fortalecido e aumenta-se a
renda das famílias. Muitas vezes isso faz com que crianças voltem para a escola, reforma da
casa e melhoria na alimentação familiar.
De acordo com Barone (2002 p.22), o Microcrédito vem apoiando modelos
alternativos de geração e ocupação de renda para o segmento mais pobre da população,
fortalecendo-se com elemento importante estratégias destinadas a combater a pobreza e a
exclusão social, isso faz com que ele se constitua como alternativa às tendências mais gerais
da sociedade contemporânea de concentração de renda e aumento das desigualdades sócio
econômicas.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Neste capítulo, apresentam-se os passos da metodologia utilizados na elaboração
da pesquisa. O estudo foi feito através da pesquisa quantitativa qualitativa, na modalidade de
pesquisa explicativa e exploratória.
Neste capítulo está o planejamento da pesquisa, a população, os procedimentos de
tratamento e coleta de dados, e definição dos termos da pesquisa.

3.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
A pesquisa limitou-se a falta de informações e de dados referentes ao
Microcrédito em Rio do Sul, ainda não há dados disponíveis nos órgãos públicos do
município referente ao assunto.

3.2 PLANEJAMENTO DA PESQUISA
Para a realização deste trabalho, foi necessário seguir algumas etapas, como: a
escolha e delimitação do tema, a organização do projeto de pesquisa, leituras bibliográficas,
definição dos instrumentos de coletas de dados.
Segundo Ludke (1986 p.65), para realizar uma pesquisa é preciso promover um
confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e
o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Trata-se de construir uma porção do saber.
Para Fachin (2003), a pesquisa é um procedimento intelectual em que o
pesquisador tem com objetivo adquirir conhecimentos por meio da investigação de uma
realidade e da busca de novas verdades sobre um fato (objeto, problema). Com base em
métodos adequados e técnicas apropriadas, o pesquisador busca conhecimentos específicos,
respostas ou soluções para o problema estudado.
Para Silva (2003), o projeto de pesquisa é concebido com uma visão preliminar do
trabalho que se vai realizar, sendo um esboço inicial do que se quer fazer.
A próxima etapa é formulação do problema, o plano de investigação, ou seja, a
coleta de dados, análise das informações de forma coerente.
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Gil (2002), prefere classificar as pesquisas com base nos seus objetivos em:
exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa exploratória visa “proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”.
De modo geral, utilizam o levantamento bibliográfico; entrevista com pessoas que tiveram
participação com o problema pesquisado; e análise de exemplos que “estimulem a
compreensão”. Com planejamento flexível, Gil exemplifica com a pesquisa bibliográfica e o
estudo de caso.
Segundo Boaventura (2004), as pesquisas descritivas identificam as características
de determinada população ou fenômeno. O melhor exemplo é levantamento ou survey. Por
fim as explicativas objetivam identificar o fatores que interferem ou condicionam a ocorrência
de fenômenos, como a pesquisa experimental e expoct facto ( a partir do fato passado).
Neste trabalho a metodologia é do tipo qualitativa quantitativa, na modalidade
explicativa exploratória, por meio do estudo de caso, pois foram utilizados procedimentos de
metodologia de abordagem bibliográfica e documental, tendo como instrumentos de pesquisa
dados e informações retiradas de livros, jornais, revistas, artigos publicados na internet,
relatórios e relato de pessoas.
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4 ANÁLISE DE DADOS

Como se pode perceber no decorrer do trabalho, o Microcrédito é uma forma de
desenvolvimento econômico e inclusão social.
Com a globalização o planeta cresce aceleradamente, mais crescem também as
desigualdades sociais e é cada vez mais notória a diferença entre os ricos e pobres.
Conforme citado anteriormente, objetivo geral desse estudo é fazer uma análise da
contribuição do processo de concessão de Microcrédito no desenvolvimento econômico e
social de Rio do Sul, através da coleta e análise de dados das duas instituições de
Microcrédito do município, para verificar o volume de empréstimos concedidos por elas e
também o impacto desses empréstimos no desenvolvimento econômico e social.
O Microcrédito em Rio do Sul foi implantado em 2000, quando foi inaugurada a
primeira agência de Microcrédito da cidade, o ICC - Blusol que iniciou suas atividades em 01
de agosto de 2000, contando com o apoio do governo municipal.
A Empresa inicialmente atendia apenas o município de Rio do Sul, e logo após,
em parceria e contando com o apoio dos demais governos municipais, expandiu suas
atividades para as demais cidades do Alto Vale do Itajaí.
A Instituição, que adquiriu uma natureza jurídica de direito privado, associativa
(ONG - OSCIP), sem fins lucrativos, com presença majoritária da sociedade civil, rompe a
fronteira entre os objetivos da coisa pública e privada, com gestão profissional e participativa.
Estas características se traduzem, concretamente, numa missão essencialmente de
responsabilidade social, de fomento a empreendimentos formais e informais.
A metodologia de Empréstimos usada atualmente pelo Blusol é a seguinte:
Quem pode obter o crédito:
 Micro e Pequenos empreendedores, urbanos ou rurais, formais ou informais;
 Profissionais liberais e autônomos;
Vantagens:
 Prestações fixas;
 Liberação do valor aprovado;
 Sem taxa de abertura de credito.
Garantias para o financiamento:
 Máquinas, bens do Empreendimento;
 Avalista.
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Linhas de crédito
 Capital de Giro: destinado à aquisição de estoques, mercadorias, matériaprima;
 Capital Fixo: financiamento destinado a quem precisa ampliar seu negócio,
reformar as instalações ou adquirir maquinas e equipamentos.
Valores de financiamento:
O valor dos financiamentos vai de R$ 250,00 a 12.800,00, com valores e prazos
conforme o tipo de operação, a taxa de juros é de 3,98% a. m. sem taxa de abertura de crédito.
A ACREDITE – Agência de Crédito do Alto Vale do Itajaí, constituída sob a
forma de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, iniciou suas atividades em janeiro de 2002.
Tem por objetivo, promover o desenvolvimento da região, possibilitando o
acesso ao crédito a empreendedores, de empresas de micro e pequeno porte, formais e
informais, alavancadores de nossa economia, muitas vezes impossibilitados de acessar
créditos para capital de giro e investimentos.
A constituição desta organização não surgiu isolada, ela é fruto da realização de
um projeto desenvolvido pela Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina – BADESC,
que criou o Programa de Microcrédito de Santa Catarina, um instrumento de resgate social e
geração de emprego e renda para todo Estado, contando com parceria de outras entidades, tais
como: SEBRAE, CDL, Prefeitura Municipal, Associação Comercial, AMPE, FACISC,
FAMPESC, AMAVI, OAB, UNIDAVI entre outras.
A Metodologia de empréstimos da Acredite é a seguinte:
Quem pode obter o crédito:
 Disponibiliza crédito para Micro e Pequenas Empresas existentes há pelo
menos 6 meses;
 Toda pessoa que trabalhe por conta própria há mais de seis meses;
 Desenvolva atividade que não prejudique o meio ambiente e nem se caracterize
como delituosa.
Vantagens:
 Não paga CPMF;
 Prestações fixas;
 O cliente escolhe o melhor dia para pagamento;
 Não precisa abrir conta corrente;
 Liberação do Crédito, em no máximo, uma semana.
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Garantias para o financiamento:
 Avalista com renda comprovada e, se for o caso, garantia real;
 Referências comerciais;
 Estar sem restrições no SPC e SERASA.
Linhas de crédito:
 Capital de Giro: Destinado à aquisição de estoques, mercadorias, matériaprima
 Capital Fixo: Financiamento destinado a quem precisa ampliar seu negócio,
reformar as instalações ou adquirir maquinas e equipamentos.
 Capital Misto: Financiamento que engloba capital de giro e fixo.
Valores de financiamento:
O valor dos financiamentos vai de R$ 200,00 a 10.000,00, com valores e prazos
conforme o tipo de operação, a taxa de juros é de 3,5% a.m., incluindo sobre o valor da
operação TAC, taxa de abertura de crédito.
Segundo dados do MTE 2005 - Ministério do Trabalho e Emprego 2005 e RAIS Relatório Anual das Informações Sociais, Rio do Sul tem um total de 3.745 Micro Empresas e
293 Pequenas Empresas, entre os setores da Indústria, Construção Civil, Comércio, Serviços e
Agropecuária, totalizando 4.038 Empresas, que são possíveis tomadoras de Microcrédito.
Na tabela abaixo está à classificação das Empresas por tamanho e setor:
TABELA 4 - Classificação das empresas de Rio do Sul
Setor
Indústria
Construção Civil
Comércio
Serviços
Agropecuária,
Extração
Vegetal,
Caça e Pesca
Total

Micro Empresas

Pequenas Empresas

684
63

107
02

Número de Pessoas
Ocupadas
4.348
274

1.665
1.293

105
77

3.937
2.754

40

02

103

3.745

293

11.416

Fonte: RAIS/CAGED 2005, com adaptações feitas pelo autor.

A população de Rio do Sul atualmente é de 56.919 habitantes, segundo dados do
IBGE 2007. Analisando a tabela que nos trás o número de micro e pequenas empresas do
município por setor do ano de 2005, 11.416 pessoas, ou seja, cerca de 20% da população
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trabalha em micro e pequenas empresas, assim pode-se verificar a importância delas para o
município e, consequentemente, a importância do Microcrédito para elas, sendo que, a sua
metodologia de empréstimos facilita o acesso dessas empresas ao crédito, podendo assim
manter suas empresas ou ampliar seus negócios.
Do ponto de vista social pode-se descrever a importância dessas empresas para a
população, sendo que elas são as principais geradoras de empregos para o município.
O Microcrédito em Rio do Sul já ajudou várias famílias com seus empréstimos,
pois uma grande quantidade de pequenas e micro empresas são empresas familiares, onde
trabalham apenas integrantes do grupo familiar, veja na tabela abaixo as empresas que não
possuem nenhum vínculo ativo, ou seja, são empresas legalmente constituídas, porém, não
tem funcionários registrados em carteira, isso significa que quem trabalha na empresa são os
sócio-proprietários ou familiares.
TABELA 5 - Empresas sem nenhum vínculo ativo
Setor

Número de Empresas sem nenhum vínculo ativo

Indústria

338

Construção Civil

30

Comércio
Serviços
Agropecuária, Extr. Vegetal, Caça
e Pesca
Total

973
839
08
2.188

Fonte: RAIS 2005, com adaptações do autor.

Analisando a tabela anterior, pode-se constatar que um número expressivo de
empresas do município de Rio do Sul são familiares, 2.188.distribuídas pelos diversos setores
como indústria, construção civil, comércio, que é o numero mais expressivo, serviços e
agropecuária . Essas empresas geralmente são a única fonte de renda da família, pois a
maioria dos integrantes do grupo familiar acaba trabalhando na própria empresa.
Para confirmar os dados citados acima traremos agora alguns casos de famílias de
Rio do Sul que conseguiram manter e ampliar suas empresas com os recursos que angariaram
através do Microcrédito:
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Caso 1
Janete Ceole
Albertina-Rio do Sul/SC.
Janete Ceole trabalha com o companheiro em uma oficina mecânica, a Auto mecânica J.W. situada na localidade de Albertina e Rio do Sul.
Ele se encarrega da parte mecânica e ela, da parte administrativo-financeira.
Desde que Janete começou a ajudar a organizar as coisas da oficina como pagamento, contas
a receber e pagar, atendimento, o negócio deu sinais sensíveis de crescimento.
Mas como empreendedora típica, resolveu considerar os comentários dos clientes
da oficina: "olha, se vocês fizessem serviço de chapeação e pintura também, não
precisávamos levar o carro em outro lugar...".
Amadurecendo a idéia, procurou se informar de que capital precisaria para instalar
uma seção de chapeação e pintura e que tipo de profissional trabalha nesse ramo.
Por coincidência, o filho do seu companheiro tinha 10 anos de experiência nesta
área e estava querendo vir morar perto do pai.
Tendo o profissional e tendo o local junto à oficina, Janete procurou a ajuda do
Microcrédito através da Acredite, Agência de Microcrédito, para realizar seu projeto. A
agente realizou a visita no local e pode comprovar a garra deste grupo de trabalhadores,
pessoas simples que lutam por uma vida melhor. Requerendo um crédito no valor de R$
2.250,00, parcelado em 16x de R$ 210.85. É um exemplo de como o Microcrédito auxilia as
famílias, gerando oportunidades para as empresas poderem investir na inovação e ampliação
de seus negócios, gerando assim empregos e renda para várias pessoas.
Caso 2
Confecções Pioneira LTDA
Estrada da Madeira Barragem
Dona Cleuci, tinha 3 máquinas de costura e 3 costureiras. A facção era em uma
salinha anexa a casa. A procura pelos serviços aumentou. Precisou ampliar a facção, recorreu
a empréstimos bancários, mais não conseguiu, por causa da enorme burocracia desse sistema
e também porque não tinha o faturamento mínimo exigido pelo banco. Procurou o Blusol, e
financiou o material de construção e a mão de obra para esta reforma. Hoje, Dona Cleuci tem
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9 máquinas e 11 costureiras que trabalham no horário das 5 às 17 horas produzindo
mensalmente 12 mil peças. Sua filha Julia, deixou seu antigo emprego para dar apoio à mãe
na parte financeira da empresa. Dona Cleuci é mais um exemplo da importância do
Microcrédito para o desenvolvimento econômico e social de Rio do Sul.
Caso 3
Comercial Irmãos Cechetti
Estrada da Madeira Barragem
Anita tinha um bazar, onde comercializava flores e artigos para presentes. Numa
visão empreendedora, ela e o marido, planejaram juntos uma mudança radical: mudar de ramo
e acreditar na força de seu trabalho. Com boa localização e excelente fluxo de pessoas,
decidiram montar uma padaria. Buscaram o Microcrédito através do Blusol para compra dos
primeiros equipamentos. Hoje a Pane Fresco com 7 funcionários, produz diariamente 1500
pãezinhos, bolos e tortas deliciosos e mantém ainda uma conveniência de artigos de primeira
necessidade.
Caso 4
Salão de Beleza Estilo
Bairro Budag
Dona Lídia trabalhou 17 anos em um supermercado da cidade, cansada de cumprir
horário e de ter uma renda baixa ela resolveu abrir seu próprio negócio. Como dona Lídia já
tinha feito alguns cursos de cabeleireira ela resolveu abrir um salão de beleza na sua casa
mesmo. Trabalhou durante algum tempo sozinha e sem todo o material necessário para
atender suas clientes. Como sua clientela foi aumentando Dona Lídia resolveu procurar a
Acredite, obteve um empréstimo de R$ 4.800,00, com esse dinheiro ela formalizou seu salão
e comprou o material necessário para atender suas clientes, mais um tempo depois Dona Lídia
chamou suas duas filhas para trabalharem com ela, pois sua clientela aumentou
consideravelmente. Hoje dona Lídia está muito satisfeita sendo dona de seu próprio negócio e
podendo ajudar sua família, tudo isso com a ajuda do Microcrédito. Esse é mais um exemplo
da importância do Microcrédito para a população de Rio do Sul.
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A tabela 6 nos trás a média de empréstimos por instituição do município:
TABELA 6 – Média de Empréstimos por Instituição

N°
de
Empréstimos/Mês
Valor
total
de
Empréstimos/Mês
Clientes Ativos/Mês
Valor Médio
Empréstimos

dos

Acredite

Blusol

Total

67

98

162

R$ 230.595,00

412.000,00

R$ 642.595,00

356

569

925

R$ 3.442,00

4.204,00

3.823,00

Fonte: Acredite / Blusol, com adaptações feitas pelo autor.

Analisando a tabela, que nos trás a média de Empréstimos feitos pelas duas
instituições do Município, podemos verificar que elas movimentam em média cerca de R$
643.000,00 em um mês, esse montante é destinado a capital de giro, fixo e misto conforme a
tabela a seguir, ou seja, é usado para compra de mercadorias, estoque, matéria prima
ampliação dos negócios e até usado para caixa das Empresas o que faz com que o dinheiro
circule sendo injetado na maioria das vezes economia do próprio município.
Continuando a análise da tabela anterior, pode-se verificar também que o valor
médio dos empréstimos não é muito alto, em torno de R$ 3.823,00, este é mais um dado que
comprova a forte atuação do Microcrédito no âmbito social, ou seja, ele faz com que essas
empresas consigam se manter conservando os empregos por elas gerados.
Pode-se contatar ainda que os impactos financeiros do Microcédito não são e
nunca chegarão a ser tão expressivos quanto os impactos sociais, como a geração de empregos
que faz com que haja inclusão social desses indivíduos.
A tabela seguinte mostra detalhadamente a utilização dos empréstimos tomados
pelos micro e pequenos empresários.
TABELA 7 – Utilização dos recursos
Utilização dos recursos

Acredite

Blusol

Capital de Giro

48,45 %

68,75 %

Capital Fixo
Capital Misto

51,55 %
0

29,77 %
1,50%

Fonte: Acredite / Blusol, com adaptações do autor.
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Através da tabela anterior pode-se verificar que a utilização dos recursos é
variada, cada Empresa tem uma finalidade para o dinheiro.
Constata-se ainda, que os recursos são mais destinados a capital de giro 58,57%, o
que indica que o dinheiro vai circular na economia do município, financiando a compra de
mercadorias matéria-prima e estoque, e 40,65% é destinado a capital fixo, ou seja, o dinheiro
serve para manter e ampliar os negócios, reforma das instalações e compra de máquinas e
equipamentos, o que faz com que elas possam crescer gerando mais empregos, aumentando a
renda e, consequentemente, o consumo, ou somente se manter podendo assim manter os
empregos já gerados.
Não se pode deixar de citar os empregos que foram gerados nesses sete anos de
atuação das instituições de Microcrédito em Rio do Sul, veja na tabela a seguir:
Tabela 8 - Empregos gerados
EMPREGOS

ACREDITE

BLUSOL

231
227
458

745
584
1.329

Existentes
Gerados
Total
Fonte: Acredite/ Blusol, com adaptações do autor.

A geração de Empregos é a principal fonte de geração de renda para a população
de um Município, e ainda é a característica mais forte do impacto e da importância do
Microcrédito. É claro que não se pode comparar o seu impacto em determinado município ou
região como a implantação de uma multinacional, por exemplo, pois as dimensões de
importância e impactos são diferentes entre as duas. Mas, como mostra a tabela o
Microcrédito em Rio do Sul aumentou os empregos combatendo a pobreza e auxiliando no
resgate social da população, fazendo com que as condições de vida dos indivíduos melhorem.
Melhorando as condições de vida, ou seja, os indivíduos passando a ter renda, essa renda é
injetada na economia ocasionando maior consumo e por conseqüência fazendo com que haja
desenvolvimento econômico.
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CONCLUSÃO

Com a realização deste estudo pode-se constatar a importância do Microcrédito
para o desenvolvimento tanto no âmbito econômico e principalmente no âmbito social de um
município.
Esse estudo nos revela que o setor bancário tradicional seria um grande aliado na
oferta de Microcrédito no país, pois ele dispõe de mais recursos podendo atender a uma
demanda maior.
O modelo de Microcrédito aplicado nas duas instituições de Rio do Sul Acredite e
Blusol, tem como objetivo a geração de empregos e renda para microempreendedores do
município.
Pode-se verificar que as duas instituições movimentam em média cerca de R$
642.595,00 em um mês no município de Rio do Sul, esse dinheiro injetado na economia do
município traz grande benefícios ao mesmo.
O desenvolvimento social também tem grande importância para as instituições de
Microcrédito, apesar delas ainda não serem muitas, já geraram grande impacto no âmbito
econômico e principalmente social do país, pois através de seus empréstimos fazem com que
as empresas que realizaram os mesmos gerem empregos e renda para grande número de
pessoas.
Constatou-se ainda, que o Microcrédito é uma importante ferramenta de inclusão
social, pois ele ajuda a aumentar consideravelmente a geração de empregos e,
consequentemente, gera renda para aquelas pessoas que não tinham uma oportunidade no
mercado de trabalho.
Percebeu-se que várias famílias foram beneficiadas com os empréstimos oriundos
do Microcrédito e que os recursos apesar de não serem muito altos foram investidos nas
empresas com o objetivo da ampliação das mesmas.
Confrontando o estudo com os objetivos do trabalho, constata-se que eles foram
alcançados através de dados informados, tanto nas tabelas quanto na fundamentação teórica.
Em relação às empresas, constatou-se que grande parte das empresas do Brasil e
de Rio do Sul, são de micro e pequeno porte e que essas empresas são as principais geradoras
de emprego e renda para a população do país.
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Ainda em relação às micro e pequenas empresas, verificou-se que elas são
fundamentais para o município, pois geram grande parte dos empregos.
Este é um trabalho ilimitado, para fazer uma análise da importância do
Microcrédito ainda mais aprofundada é preciso fazer um levantamento das empresas do setor
informal do município, através de uma pesquisa de campo aprofundada.
Conclui-se então, que o Microcrédito é importante ferramenta para o
desenvolvimento econômico e principalmente social, não só de um município, mas de um país
todo, pois ele gera inclusão social trazendo emprego para várias pessoas.
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RECOMENDAÇÕES

O presente trabalho poderá ser utilizado por órgãos públicos que pretendem
avaliar o Microcrédito em Rio do Sul, seus benefícios e sua ajuda para a população, ou até
mesmo por novas instituições de Microcrédito que pretendam se instalar no município. Pode
ser utilizado como início de estudo mais aprofundado sobre o Microcrédito em Rio do Sul e
como ele pode ser fundamental para o desenvolvimento do município.
O estudo realizado não se limita apenas a este trabalho, podendo assim ser
pesquisado novamente e de outras formas, como, uma amostra maior de instituições,
incluindo os bancos privados, por exemplo, pois o tema é de suma importância para o
município e para estudos de graduação e até pós - graduação.
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