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RESUMO 

A última década do Brasil foi marcada por um processo contrário à tendência histórica no país: 
uma redistribuição de renda do trabalho a favor das classes menos abastadas. Simultaneamente, o 
país apresentou um quadro de crescente inclusão financeira e democratização do acesso ao 
crédito, no qual o microcrédito desempenhou um importante papel. No entanto, essa política 
pública ainda não se consolidou no país, e como política social ativa, não obteve ainda impacto 
significativo na emancipação massiva da pobreza, como era imaginado por alguns adeptos dessa 
experiência. Esta monografia busca analisar os principais obstáculos estruturais à implementação 
do microcrédito, assim como sua importância no combate à desigualdade de gênero. A fim de 
avaliar possíveis soluções para superar tais barreiras, será realizado um estudo comparativo com 
o caso de sucesso: o programa de microcrédito Crediamigo do Banco do Nordeste do Brasil. 
Analisará os condicionantes que possibilitaram que este programa atingisse expressivos 
resultados sociais e retorno financeiro. Por fim, será testada a hipótese de que a educação popular 
financeira seria uma medida efetiva no impulso do setor de microcrédito. 

Palavras-Chaves: microcrédito; Crediamigo, educação popular financeira; inclusão financeira; 
política social. 

 

ABSTRACT 

The last decade in Brazil was marked with an opposite process of an historical tendency: a 
redistribution of income in favor of less privileged social classes. Simultaneously, the country has 
shown an increase in financial inclusion and democratization in credit access, in which 
microcredit developed a crucial role. However, this social policy is not yet consolidated in Brazil, 
and as an active social policy it has not yet achieved a significant impact in emancipation of 
massive poverty, as imagined. This study intends to analyze the mains obstacles to the 
development of microcredit, as well as its evolution, and its importance in the fight against 
gender inequality. In order to evaluate possible solutions to surpass these barriers, it will be made 
a comparative research about the well-succeeded microcredit program called Crediamigo, from 
the Banco Nacional do Nordeste. It will be analyzed the determinants, which allowed this 
program to achieve expressive social results and financial sustainability. Finally, the hypothesis 
of the effectiveness of popular financial education in stimulating microcredit will be tested.  

Keywords: microcredit; Crediamigo, popular financial education; financial inclusion; social 
policy. 
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Introdução  

 

O sucesso do Banco Grameen criado na década de 70 pelo professor Muhammad 

Yunus, em Bangladesh levou-o a receber o Nobel da Paz em 2006. Coube-lhe a cunha de o 

“banqueiro dos pobres”, nome aparentemente paradoxal por combinar dois tipos sociais 

historicamente opostos: banqueiros e pobres. “A façanha de Yunus foi uma revolução financeira 

ao conceder crédito ao trabalho, quando sempre se deu crédito ao capital” (COSTA; 2010, p.3). 

Os antecedentes históricos dessa notável experiência social eram de desaceleração do 

crescimento econômico do período pós-guerra, crise do petróleo, reciclagem dos petrodólares e 

endividamento dos importadores de petróleo, elevação significativa da taxa de juros básica norte-

americana, provocando calotes nos pagamentos das dívidas externas de países do Terceiro 

Mundo. Esse contexto desfavorável ao desenvolvimento socioeconômico propiciou a eleição de 

governos conservadores e/ou neoliberais nos países centrais, como o da Thatcher na Inglaterra, 

em 1979, do Reagan nos Estados Unidos, em 1980, e do Khol na Alemanha em 1983. No campo 

econômico, tais mudanças corresponderam à centralização do Estado apenas no controle 

inflacionário e do déficit público, assim como em políticas de aumento da competitividade 

produtiva através de uma política de contenção da dinâmica do custo do trabalho e controle do 

nível dos salários (BAGLIONI; 1994, p.59), via flexibilização dos direitos conquistados no 

mercado de trabalho. Portanto, a hegemonia dos ideais liberais que pregam o abandono das 

políticas de pleno emprego e a redução ao Estado-mínimo, somado á recessão econômica, ambos 

fatores levaram a um quadro de acentuado desemprego e problemas sociais, principalmente nos 

países em desenvolvimento. 

Este quadro socialmente desfavorável perdurou nas chamadas “duas décadas 

perdidas” (anos 80s e 90s) com baixas taxas de crescimento econômico. Neste contexto, surgiram 

algumas experiências bem-sucedidas de microcrédito, que essencialmente consiste em pequenos 

empréstimos para microempreendedores como forma de atenuar os males causados pela injustiça 

social. O pioneiro foi o Banco Grameen em Bangladesh, que em 2000 havia logrado desembolsar 

US$ 268,44 milhões e atender 40.225 vilarejos em Bangladesh. A divulgação desse sucesso 

incentivou outros países subdesenvolvidos a adotarem programas de microcrédito com 
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semelhante metodologia do Banco Grameen – sistema de aval solidário, foco nos pobres e nas 

mulheres - essencialmente como forma de estratégia de fomento ao emprego e á renda 

(VEAUVY; 2011, p.8).  

O microcrédito adotado no Brasil se desenvolveu caracterizando um modelo 

especificamente brasileiro, devido aos problemas específicos de sua sociedade. Ela possui alto 

grau de urbanização (cerca de 85% da população moram em cidades), massificada (quinta maior 

população no mundo), espalhada em território semi-continental (47% do território do Américo do 

Sul) e grande desigualdade de renda (COSTA; 2010, p.7).  

A definição de microcrédito dada pelo Banco Central (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2002, p.11) é a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos empreendedores 

informais e microempresas sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Para diferenciar do 

crédito ao consumo popular, concedido por grandes bancos comerciais, criou-se, no Brasil, o 

rótulo “microcrédito produtivo orientado”. Trata-se de um pequeno crédito destinado à produção 

por parte de trabalhadores informais ou microempreendedores, seja para capital de giro, seja para 

investimento, concedido por meio de uma metodologia específica: concessão assistida por parte 

de um “agente do crédito” a um “grupo de aval solidário” ou outro sistema de garantias mais 

próximos das condições socioeconômicas dos pequenos empreendedores. 

Nos anos 90s, predominava no País uma “visão neoliberal da economia solidária”, em 

que acreditava-se que, quase por “geração espontânea”, as livres forças do mercado levariam a 

brotar, no solo nacional, a partir de miseráveis, microempresários. O presidente eleito em 2002, 

Luís Inácio Lula da Silva, deu sinais da nova orientação dos programas de microcrédito em seu 

discurso: 

“o microcrédito está definitivamente inserido nas políticas públicas de 

desenvolvimento econômico e social. Cada agente, cada gerente de agência deve 

ser um educador, facilitar a vida de quem o procura para conseguir recursos 

principalmente para empreender. O povo que vai atrás do microcrédito é bom 

pagador. O único patrimônio que o pobre tem é um nome a zelar” (LULA apud 

COSTA, 2005). 

Durante o mandado do presidente Lula e do atual governo Dilma, logrou-se 

significativa redução da pobreza e de desigualdade da renda do trabalho no país. Evidentemente, 
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não se está falando aqui, assim como em nenhum outro grande país, em queda da desigualdade da 

riqueza. Ainda não há, em regimes democráticos, forças políticas que tenham conseguido alterar 

essa desigualdade de maneira significativa, seja com taxação das grandes fortunas, tributação das 

propriedades, confisco de heranças, etc.  

Apesar dos avanços sociais, refletido, por exemplo, na queda do Índice de Gini para 

os rendimentos de trabalho no Brasil de 0.592 em 1995 para 0.519 em 2012, a população pobre 

ainda é muito expressiva. O IBGE (2012) aponta que há cerca de 16,2 milhões de brasileiros 

vivendo em situação de pobreza extrema, sendo este conceito definido pelo IBGE como as 

famílias cuja renda per capita seja de até R$70 reais mensais. 

Devido à desigualdade de gênero presente no mundo, em que ainda de cada 10 dos 

mais pobres 6 são do sexo feminino, e que elas ainda representam 2/3 dos analfabetos 

(AGÉNOR; CANUTO, 2013b), podemos afirmar que as mulheres, relativamente, constituem o 

gênero que mais busca oportunidade para sua família superar a pobreza e a fome (YUNUS, 2006, 

p.116). No Brasil, não obstante os recentes avanços no requisito social, em 2008, o salário médio 

feminino representava 84% do salário médio masculino. Esta diferença aumenta quando 

analisamos níveis maiores de educação, por exemplo, entre os que estudaram 12 anos ou mais, a 

mulher ganha apenas 58% do salário do homem. A hipótese explicativa é que, nesses casos, 

elevam-se as desigualdades devido à hierarquia salarial e de bônus atribuídos a executivos da alta 

administração de empresas. Muitas mulheres têm suas carreiras profissionais interrompidas por 

gravidez. 

Além disso, as brasileiras ainda possuem maiores responsabilidade nas tarefas 

domésticas: em 2008 alocaram 25,1 horas por semana tomando conta de suas famílias e 

atividades domésticas, enquanto que os homens alocaram somente 10 horas por semana para tais 

atividades (AGÉNOR; CANUTO, 2013a, p.2). 

A pesquisadora Walquiria Domingues Leão Rego (2010, p.7) explica que “as 

mulheres no mundo inteiro chegaram ao mundo dos direitos e da cidadania muito tardiamente”. 

Este fato elucida a desigualdade de gênero observada acima. Como uma tentativa de reverter este 

quadro, muitos programas de microcrédito foram introduzidos com foco nas mulheres, como 

exemplo do próprio Banco Grameen, e o programa Crediamigo do Banco do Nordeste do Brasil. 
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Objetivos e estrutura do estudo 

 

O principal objetivo deste estudo é diagnosticar os gargalos do setor de microcrédito 

no Brasil, buscando compreender os motivos dos baixos resultados obtidos no setor, apesar do 

crescente uso desta atividade como política social nos últimos anos. Além disso, pretende analisar 

possíveis soluções.  

Para atingir tais objetivos, o estudo foi dividido em três seções. No primeiro capítulo 

serão expostas as fases de evolução do microcrédito no Brasil, com destaque ao seu 

desenvolvimento nos últimos 10 anos, analisando seus impactos macroeconômicos e sociais, 

questionando a sua consolidação no país e apontando seus principais obstáculos. Além disso, será 

discutido os impactos locais do microcrédito, destacando-o também como um instrumento de 

combate à desigualdade de gênero. 

No segundo capítulo será realizado o estudo de caso do programa Crediamigo, do 

Banco do Nordeste, com o intuito de identificar os condicionantes que lhe possibilitaram se 

tornar o programa de microcrédito de maior êxito no país, alcançando significativos resultados 

sociais e sustentabilidade financeira. 

 Por fim, baseado no caso de sucesso do Crediamigo, pelo “lado da oferta”, o 

último capítulo focará no “lado da demanda”, isto é, a educação financeira popular no país como 

condicionante da capacitação dos microempreendedores. A aquisição de conhecimentos 

econômico-financeiros básicos poderá ser um estímulo à demanda de microcrédito. 
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1. Capítulo I –  

Microcrédito no Brasil: Evolução e Obstáculos 

 

1.1. Periodização do microcrédito e das microfinanças no Brasil 

 

O microcrédito no Brasil percorreu um longo e tortuoso caminho, que passou pelas 

dificuldades ideológicas da era neoliberal, quando se imaginava que se poderia exterminar a 

miséria com os pobres tornando-se microempreendedores, e aos poucos começou a ganhar 

contornos e forma de um instrumento mais efetivo de política social ativa a partir dos anos 2000. 

Seu arcabouço jurídico, e até mesmo seus objetivos e metas se modificaram concomitantemente 

às alterações no ambiente político e econômico em que se inseria. Muitos estudiosos discordam 

em alguns aspectos pontuais, porém pode-se dizer que há certo consenso quanto às fases da 

evolução do microcrédito no país. Será adotada neste estudo a periodização descrita pelo servidor 

público conhecido por sua responsabilidade em assuntos relacionados ao cooperativismo e à 

microfinanças, Gilson Bittencourt. 

Bittencourt (apud COSTA, 2010, p.24-26) divide a evolução do microcrédito e das 

microfinanças no país em cinco etapas. O primeiro período identificado, de 1972 a 1988, seria 

caracterizado pela entrada de redes alternativas organizadas por ONGs e pela presença de fundos 

rotativos (informais) com foco no meio rural cujo objetivo era o financiamento em si. Portanto, 

nesta época as operadoras de microcrédito almejavam mais um objetivo social do que o retorno 

do crédito. Um dos maiores exemplos foi a criação da União Nordestina de Assistência a 

Pequenas Organizações (PROGRAMA UNO), em 1973, que contava com o apoio de uma 

organização não governamental internacional especializada em microcrédito, a ACCIÓN. Este 

programa, além de conceder crédito, capacitava seus clientes (microempresários informais) em 

gestão, e posteriormente acabou incluído pelo governo no projeto POLONORDESTE, que tinha 

o objetivo de desenvolvimento das áreas rurais. Devido a problemas de estabilidade financeira, o 

programa foi cancelado alguns anos depois (VEAUVY, 2011, p.19-20). 
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A segunda fase, que compreende os anos 1989 a 1997, é marcada pela entrada dos 

governos municipais como atores microcrediários por meio de programas e/ou organizações para 

operar diretamente com microemprendedores - os chamados Bancos do Povo - aliado a expansão 

do cooperativismo de crédito urbano e a formação de sistemas alternativos de cooperativas de 

crédito rurais, que são sociedades de pessoas cuja finalidade é proporcionar assistência financeira 

a seus componentes. Em 1982 surgiu a segunda organização financeira brasileira sem fins 

lucrativos: a Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Mulher (Banco da Mulher) que 

contava com o apoio da Women’s World Bank, da UNICEF, e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). (VEAUVY, 2011, p.21). 

Entre 1998 até 2002, houve a construção de um marco legal para a concessão do 

microcrédito via a criação de um estatuto jurídico que viabiliza a entrada das Sociedades de 

Crédito ao Microempreendedor (SCM) e das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP). A primeira, a SCM, é uma entidade jurídica sujeita a supervisão do Banco 

Central, e que o setor público não pode participar como sócio. Já a criação das OSCIPS 

representou a normalização das ONGs sem fins lucrativos que atuavam em iniciativas financeiras 

e que devem obrigatoriamente atender a objetivos sociais. (VEAUVY, 2011, p. 25-28). 

Outra importante criação neste mesmo período foi a do Programa de Microcrédito do 

BNDES, que concedeu financiamento e propiciou o desenvolvimento institucional de 32 

instituições até 2002. Houve também a fundação do Programa Crediamigo (1998) pelo Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB). Seu objetivo principal era o financiamento produtivo urbano por meio 

do fornecimento de pequenos empréstimos para proprietários de micronegócio e a 

disponibilização de um serviço de assessoria empresarial, sendo assuas parcerias a ONG 

ACCION e a OSCIP Instituto Nordeste Cidadania - responsável pela capacitação dos clientes e a 

operacionalização do Crediamigo nas áreas de atuação do BNB. Até esta fase, as instituições de 

microcrédito eram focadas no crédito, sem o fornecimento de outros serviços bancários, existindo 

pouca ou nenhuma relação entre estas instituições e os bancos comerciais, exceto no caso de 

algumas cooperativas de crédito.  

Com a posse do governo Lula em 2003, deu-se início a uma quarta etapa, 

caracterizado pela: inclusão bancária; associação do crédito a outros serviços bancários para a 

população de baixa renda; apoio ao cooperativismo de crédito e a flexibilização das regras para 
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seu funcionamento; acréscimo do número de correspondentes bancários e dos tipos de serviços 

prestados; regulamentação do crédito consignado e pela ampliação e consolidação do programa 

Crediamigo. Os objetivos de tais medidas eram facilitar e ampliar o acesso ao crédito entre os 

microempreendedores formais e informais, visando a geração de renda e trabalho. Além disso, se 

objetivava também facilitar e ampliar o acesso aos serviços financeiros (como conta corrente, 

poupança, e seguros) pela população de baixa renda, garantindo maior cidadania dessa população 

marginalizada, conjuntamente com a redução das taxas de juros nos financiamentos. (COSTA, 

2010, p.25). 

Uma das mudanças mais significativas na tentativa de se impulsionar o microcrédito 

foi feita pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), em 2003, no início do Governo Lula. Os 

bancos passaram a ser obrigados a emprestarem 2% dos saldos captados em contas correntes em 

operações de crédito de pequeno valor com juros limitados a 2% ao mês, na maior parte dos 

casos, e a 4% ao mês, em algumas situações especiais. Quem não cumprisse a regra era punido 

com recolhimento compulsório desses valores, sendo depositados sem remuneração no Banco 

Central do Brasil. 

A última etapa destaca por Bittencourt (apud COSTA, 2010, p.24-26) se inicia em 

2005. Com a perda de competitividade do microcrédito do modelo tradicional inspirado na 

experiência histórica de Bangladesh face à iniciativa brasileira de concessão de crédito ao 

consumo popular, principalmente por parte dos bancos públicos federais, criou-se o Programa de 

Microcrédito Produtivo Orientado, que consistia em uma tentativa de se alavancar e apoiar os 

microempreendimentos de maneira focalizada. 

“A idéia era fazer a aproximação entre instituições financeiras comerciais e as desse tipo 

de microcrédito, pela aquisição de carteiras e vinculação de outros serviços financeiros à 

concessão do microcrédito produtivo. Estabeleceu-se, então, o marco legal, incluindo a 

regulamentação para o repasse de recursos dos bancos (depósitos especiais e FAT) para 

instituições de microcrédito produtivo. Buscou-se a viabilização de fundos de aval e, 

finalmente, o desenvolvimento de Projetos de Desenvolvimento Institucional focados na 

articulação entre instituições de microcrédito e na padronização de modelos contábeis. 

(COSTA, 2010, p.25-26). 
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1.2.  Evolução nos últimos 10 anos 

 

A década de 90 correspondeu à época em que o Brasil aderiu à tendência mundial que 

desde o final da Era de Ouro (1945-1970) era a corrente dominante: o neoliberalismo. A 

reemergência da ideologia liberal que até então estava subjugada pelo intervencionismo, 

remodelou, segundo os seus princípios, a definição da função e dos meios de implementação dos 

programas de microcrédito. Como esta corrente defende a focalização ao invés da universalização 

das políticas sociais, seus seguidores pregavam que o raio de ação de tais políticas deveriam se 

limitar a dar acesso aos fatores de produção: educação aos trabalhadores, terra como recursos 

naturais e microcrédito como capital (COSTA,2010, p.10). Desta forma, através da educação os 

marginalizados teriam capacidade de competir em pé de igualdade com os demais, e combinando 

com a garantia de um “pedaço de terra” e crédito, tais indivíduos seriam capazes de gerar sua 

renda por conta própria. Em relação ao trabalho informal, a idéia então dominante era a de dar 

apoio ao indivíduo, com ênfase em programas de concessão de microcrédito, para conduzir o 

próprio negócio.   

Com a eleição do governo Lula em 2002, os objetivos que passaram a nortear os 

programas de microcrédito mudaram. O governo com hegemonia do Partido dos Trabalhadores 

tomou medidas no sentido da democratização do acesso ao crédito e a outros serviços bancários, 

para atingir expressiva redução da exclusão social dos trabalhadores informais, das micro e 

pequenas empresas e, especialmente, da população de baixa renda. Por essa inclusão financeira, 

haveria incentivos para o multiplicador de renda e oportunidades de trabalho.  

O que se pretendia alcançar era que o sistema bancário brasileiro atendesse toda a 

massa populacional do país, o que propiciaria a interação dos multiplicadores de renda e moeda. 

Além disso, haveriam outros desdobramentos relacionados à associação do pagamento de 

benefícios sociais com a política de inclusão bancária e microcrédito. Os principais seriam:  

• a ampliação do acesso aos serviços financeiros entre a população de baixa renda o que 

representaria uma expansão da cidadania destes marginalizados da sociedade;  

• o estímulo da utilização do microcrédito como porta de saída dos programas sociais;  
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• a redução dos custos do governo com despesas administrativas despendidas nos 

pagamentos de benefícios sociais;  

• a viabilização de uma fonte de receitas para cobrir os custos decorrentes das contas 

simplificadas;  

• a ampliação das possibilidades de utilização dos cartões de benefícios para saques parciais 

e pagamento pela compra de produtos e serviços;  

• a ampliação do controle dos programas sociais através da utilização de uma única conta 

de chegada para os beneficiários dos programas sociais.  

O primeiro passo da nova reorientação dos programas de microfinanças seria a 

“bancarização” da população sem acesso bancário, simplificando a abertura de contas eletrônicas. 

Em seguida, a segunda etapa seria a transformação dos milhões de “cartões do cidadão” - meio 

pelo qual os indivíduos recebem as transferências de benefícios sociais – em “cartões de débito e 

de microcrédito”. Por fim, a última etapa seria a “fidelização” dos milhões de recebedores diretos 

dos bilhões de reais em benefícios sociais. Como enfatizada Costa (2010), “a estratégia de 

responsabilidade social de qualquer banco que atuasse no pagamento desses benefícios seria 

crescer, conjuntamente, com seu novo cliente”. 

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN, 2011) publicou um estudo que 

analisa a ampliação ao acesso às instituições financeiras entre os anos 2006-2010. Nele podemos 

observar diversos indícios do relativo sucesso do governo Lula em relação à sua meta de 

bancarização da massa populacional brasileira, como por exemplo, o crescimento de 35,7% das 

transações bancárias que aumentaram de 41.059 milhões em 2006 para 55.719 milhões em 2010. 

Uns dos principais meios pelo qual se logrou tais resultados positivos foram através da 

simplificação das contas financeiras e da expansão das redes de atendimento – onde neste houve 

um crescimento de 79,8%, principalmente através do aumento dos correspondentes não-

bancários. 
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Se observarmos o estudo de inclusão financeira do Banco Central do Brasil (2012), 

também é possível observar os resultados da política de acesso ao  crédito do governo Lula. O 

Banco Central criou o Índice de Inclusão Financeira (IIF) para medir o acesso e o uso dos 

brasileiros aos serviços bancários, onde o pleno acesso e uso ao sistema financeiro equivaleriam a 

100 pontos. O IFF leva em conta 14 critérios - entre eles demográficos, geográficos e de uso – 

tais como a quantidade de agências por número de adultos e quilômetros quadrados.  

Cabe ressaltar a diferença entre as regiões do país apontada pelo IIF. O Sul e o 

Sudeste, que já apresentavam os maiores índices de inclusão financeira do país em 2000, em 

2010 aumentaram ainda mais a distância entre estas regiões com as demais, principalmente em 

relação à região Norte e Nordeste.  
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Figura 1 - Índice de Inclusão Financeira - 2000 

 

 

 

Figura 2 - Índice de Inclusão financeira – 2010 

 

 

 

Fonte: BACEN, 2011 

Fonte: BACEN, 2011 
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No governo Dilma deu-se continuação ao mesmo tipo de estratégia da busca pela 

democratização do crédito. Em 2011, o governo realizou uma série de alterações no Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) e lançou o Programa de Microcrédito 

Orientado Crescer, com o objetivo de atrair mais empreendedores para o mercado formal e para o 

sistema de crédito e, consequentemente, estimular o microcrédito. Este programa tem uma 

carteira ativa de R$ 3 bilhões para apoiar 3,4 milhões de microempreendores até o final de 2013. 

Os empréstimos concedidos podem chegar até R$ 15 mil com juros reduzidos de 60% ao ano 

para 8% ao ano. A Taxa de Abertura de Crédito (TAC) também teve redução, passando de 3% 

para 1% sobre o valor do crédito. Além dos recursos, os bancos oferecerão consultoria aos 

empreendedores para que seus negócios prosperem, segundo o site do Ministério da Fazenda. As 

reduzidas taxas das operações são bancadas pelos bancos públicos e pelo Tesouro Nacional. 

 No Gráfico 03 podemos ver a influência deste programa na redução da taxa de juros 

média mensais do crédito direcionado ao microempreendedor, ou seja, para o microcrédito 

produtivo e não o de consumo, em relação à taxa média cobrada do total das operações de 

crédito. 
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1.3. Obstáculos enfrentados pelo microcrédito: até os anos 2000 

 

Antes desta inflexão de orientação dos programas de microcrédito a partir do governo 

Lula, a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2002) fez um balanço das condições deste 

tipo de crédito no Brasil em 2000 e constatou que as organizações de microcrédito possuíam uma 

pequena participação do crédito total, e também pouca participação no financiamento aos 

microempreendedores. O Sistema Financeiro Privado (SFP) não estava cobrindo as carências do 

mercado de crédito aos pequenos empreendedores, como podemos ver no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

O SFP desenvolveu diversos produtos para tentar captar clientes com níveis de renda 

mais baixos e que encontram certa dificuldade de acesso ao banco. A inovação que se mostrou 

mais eficaz foi o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) que é um financiamento concedido por 

Fonte: OIT, 2002 

Gráfico 4 – Quantidade de clientes distribuídos nas entidades de crédito – por níveis de 

renda 
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financeiras e bancos, mas também por empresas de varejos, que o usam para possibilitar 

financiamento a seus consumidores para a aquisição de seus produtos (OIT, 2002, p.14).   

Outras formas de operação oferecidas pelo SFP, que o estudo apontou como 

relevantes, foram as factorings - quando duplicatas ou cheques são adquiridos por uma empresa 

que, em troca de um desconto, adianta o montante emprestado a ser recebido pela loja - além de 

carnês de lojas, do crédito pessoal, e do crédito em nome de terceiros. 

Deve-se ressaltar que a maior parte das instituições financeiras privadas se 

concentrava, e ainda se concentra, nas regiões Sul e Sudeste. Hipoteticamente, os 

microempreendedores destas regiões possuíriam um leque maior de opções para buscar seu 

financiamento além das instituições de microcrédito. Esta observação é importante para a 

comparação com as especificidades do Crediamigo que serão analisadas no capítulo II deste 

estudo. 

Outra crítica apontada pela OIT (2002) era a falta de foco social da maioria das 

operações denominadas de microcrédito, provavelmente causada pela indistinção entre crédito 

popular para consumo e microcrédito produtivo orientado. Porém, este problema foi 

posteriormente superado com a distinção entre os dois destinos de micro empréstimos e as 

instituições financeiras propícias a cada um, sendo que os bancos comerciais, principalmente os 

públicos federais, assumiram o primeiro e as OSCIP e SCM com o segundo (COSTA, 2010, 

p.17). 

 Por fim, o relatório avaliou que, dado o valor médio alto concedido nas operações 

classificadas de microcrédito na época, e a capacidade de alguns microempreendedores em 

obterem acesso ao SFP, fica claro que estes clientes não seriam de fato os mais pobres, mas sim 

pequenos empresários com certo grau de organização produtiva. Em outras palavras, a oferta de 

pequenos créditos em 2000 era muito inferior à demanda estimada, pois “os mais pobres entre os 

pobres” não estavam sendo contemplados de fato por nenhuma dessas instituições, nem pelas 

ditas de microcrédito, muito menos pelos bancos, cujos custos com sua mão-de-obra 

sindicalizada eram muito elevados para parte dela ser destinada a se tornar “agente de crédito 

itinerante”. 
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1.4. Obstáculos enfrentados pelo microcrédito: a partir dos anos 2000 

 

 

Apesar dos esforços a partir de 2003 para reverter este quadro, pode-se afirmar que o 

microcrédito propriamente dito, isto é, aquele com grupos de aval solidário para micro 

empreendimentos produtivos orientados, ainda está muito longe de se consolidar no país, 

evidenciando obstáculos estruturais para o seu desenvolvimento. As séries temporais fornecidas 

pelo Banco do Brasil ilustram essa constatação. Em dez/2012, o microcrédito total – tanto o 

direcionado para consumo, quanto o direcionado para produção – correspondeu apenas 0,08% do 

PIB do país. Neste mesmo período, o volume de microcrédito em relação ao montante total de 

crédito concedido, foi de 0,12%. 

Nem mesmo o incentivo instituído pelo CMN em 2003 obteve o efeito esperado. De 

acordo com a FEBRABAN (2011), desde 2004, as disponibilidades exigidas (1% dos depósitos a 

vista) superam, em muito, as operações realizadas de pequenos empréstimos que enquadrem nas 

normas do Banco Central do Brasil. Em julho de 2010, o volume de recursos disponíveis somava 

R$ 3,1 bilhões enquanto que as aplicações efetivas totalizavam R$ 2,2 bilhões. Em outras 

palavras, R$ 1,1 bilhão estavam recolhidos, sem remuneração, junto à autoridade monetária. Isso 

quer dizer que muitos bancos preferiam “esterilizar” parte dos recursos no Banco Central ou 

então transferir os recursos para outros bancos ou organizações não governamentais que 

trabalhavam com o público de baixa renda a operar com os riscos de perdas e os custos com os 

bancários empregados para executarem concessões de microcrédito sem atingir escala social que 

compensasse.  

Há duas formas de se gerir riscos, uma preventivamente através da avaliação do perfil 

do cliente, outra através do repasse da perda não esperada para o preço futuro, ou seja, via o 

aumento da taxa de juros cobrada. Os tomadores de microcrédito, em sua grande maioria de baixa 

renda e informais, não são capazes de oferecerem garantias para os bancos e assim acabam sendo 

marginalizados por estas instituições financeiras. Esta falta de garantia é para os bancos a maior 

barreira à ampliação da oferta de microcrédito no Brasil. Eles requerem a redução da assimetria 

de informações do banco a respeito do cliente para a consequente redução dos riscos da operação 
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de crédito. Apenas com esse requisito sendo atendido eles estariam dispostos a atender essa 

demanda em potencial.  

A saída encontrada pelo modelo tradicional, originário de Bangladesh, para contornar 

esse problema é pela concessão de crédito através dos grupos de avais solidários. Nesta 

estratégia, os microempreendedores locais, que não necessariamente se conhecem, são reunidos 

em pequenos grupos. Tem de se fugir da homogeneização das atividades, pois é natural que as 

pessoas de dentro de certa comunidade tenham a capacidade de definir o risco de cada membro 

conhecido e assim se agruparem com as que possuem o mesmo perfil de risco. Aí, então, não 

haveria a diversificação de riscos, ou seja, “colocar-se-ia todos os ovos na mesma cesta”. Quando 

cada integrante se responsabiliza pela dívida do outro, é prudente que cada qual tenha uma 

atividade econômica distinta para evitar danos e perdas comuns. O grupo de aval solidário tem 

baixa taxa de inadimplência quando cada membro sofre a pressão coletiva por parte dos outros 

participantes do grupo, inibindo atrasos e calotes. Aumenta, dessa forma, a garantia de que o 

empréstimo será pago. 

Os agentes de microcrédito desempenham um importante papel neste processo, pois 

são os responsáveis pelas visitas in loco aos empreendedores, pela avaliação do perfil 

socioeconômico do empreendimento (e do empreendedor) popular e pela análise do crédito 

solicitado. Ele avalia a viabilidade do negócio, desde a análise da contabilidade dos negócios e 

das notas fiscais dos fornecedores, até o conhecimento a opinião dos vizinhos sobre o futuro 

devedor para sua concessão e, se aprovada, seu acompanhamento posterior. Portanto, estimulam 

os microempreendedores locais a formar os grupos. Orientam a sua formalização e suas relações 

práticas com o programa, mantendo uma relação mais pessoal com o tomador de crédito. Os 

avais solidários e os agentes de microcrédito foram um dos principais fatores que permitiu o 

sucesso do Banco Grameen em Bangladesh. 

No entanto, o Brasil é um país bastante diferente daquela sociedade rural mulçumana, 

pois é majoritariamente urbano – o grau de urbanização de sua população atinge 85%. Nas 

regiões metropolitanas, há maior dificuldade em se formar estes grupos entre as microempresas 

informais de certa comunidade ou favela. Para esta estratégia funcionar, é essencial a confiança 

mútua entre os participantes, o que normalmente não ocorre nestas áreas marcadas pela violência 

do crime organizado. Onde há dificuldade em se formar laços afetivos, as pessoas em geral 
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mudam muito de residência, logo, os vizinhos, muitas vezes, mal se conhecem. Ademais, como 

salientado por Costa (2010), é necessário muito tempo de convivência para que os agentes de 

crédito itinerantes tenham o acesso e a confiança para o acompanhamento semanal das atividades 

dos potenciais beneficiários e o recebimento dos pagamentos de juros e amortizações. Além 

disso, há também dificuldades no treinamento destes, pois o custo de afastamento do empregado 

é apreçado pelos bancos como muito oneroso. Desta forma, o “jeitinho brasileiro” leva a formar 

grupos menores, apressadamente, o que resulta em exigência de menor garantia na análise da 

viabilidade da operação de microcrédito. 

 Outro ponto essencial levantado por Costa (2010) em relação a oferta de 

microcrédito é que esta deve “ser estruturada, desde o início, visando a meta de deixar de ser 

assistência social e se tornar atividade autosustentável, que fosse além de eventuais governos”. 

Porém alguns argumentam que os clientes de baixa renda não seriam capazes de pagar esta taxa 

de juros que garantisse o princípio da auto-sustentabilidade. Daí, deturpou-se a concepção 

original com o chamado “populismo financeiro”, ou seja, o microcrédito passou a ser subsidiado 

por governos locais e/ou estaduais a fundo perdido, isto é, com dinheiro do orçamento público. 

Tal assistencialismo barraria a disseminação do microcrédito autossustentado, ao abaixar os juros 

a uma taxa, que, segundo as instituições privadas com fim lucrativo, não cobrem nem a onerosa 

análise do candidato ao microcrédito. 

No entanto, os autores da literatura internacional a respeito já tinham verificado que 

os microempreendedores, na realidade, possuem grande capacidade de pagamento de juros altos. 

Há três hipóteses que explicam este aparente paradoxo. A primeira delas argumenta que ao 

receber o crédito para capital de giro, o individuo consegue comprar e estocar mercadorias para 

uma semana, e não somente a cada dia, aumentando expressivamente o tempo que ele passará 

expondo-as e vendendo, portanto, obtendo possivelmente maior lucro. A segunda explicação 

seria que o microempreendedor negocia bens e serviços, embora com valores unitários baixos, 

cobram preços contendo elevadas margens de lucro. Então, já que pode usar o empréstimo de 

forma a elevar a escala de seus negócios, eleva sua massa de lucro, podendo pagar taxa de juros 

mais elevada e, ainda assim, sair ganhando. A última hipótese defende que, sendo então o custo 

dos juros para o micro tomador de crédito face ao total de suas receitas e gastos relativamente 

insignificante, o mais preocupante é a própria amortização da dívida. Portanto, depreende-se que 
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para os empreendedores pobres, ter acesso ao financiamento é muito mais importante que o custo 

desse financiame nto (COSTA, 2010, p.9). Em outras palavras, no caso, quantidade é mais 

relevante que o preço do dinheiro... 

Do ponto de vista do tomador de microcrédito, o documento do Banco Central (2009) 

constatou que a maior reclamação em relação ao microcrédito - aliás similar à que o relatório da 

OIT verificou em seu estudo do ano de 2000 - é que apesar da evolução dos últimos anos, há 

ainda pouca presença no território nacional de instituições de microcrédito que lhe possam prestar 

atendimento. É inegável a expansão do setor através do alastramento tanto das instituições 

privadas quanto das entidades sem fins lucrativos, bem como de cooperativas, agências de 

fomento ou de bancos, públicos e privados. Apesar disso, a demanda ainda é muito superior à 

capacidade de atendimento e que esta tende ao crescimento. A FELABAN (2011) estima que em 

“15 anos a classe C ganhará mais 32 milhões de pessoas e representará 60% da população. Além 

desta população, o país contará com mais 7 milhões de empreendedores individuais e 8 milhões 

de novos pequenos e microempresários” (FELABAN, 2011, p.43). 

 
O professor Costa (2010) ainda adiciona que, no que concerne o lado da demanda, os 

obstáculos ao microcrédito se expressam na ausência da cultura de crédito como investimento. 

No imaginário social há a associação entre crédito e endividamento – e este é mal visto pela 

vizinhança como “sinal de enforcamento financeiro”. Há falta de informação a respeito do plano 

de negócio necessário para não cair em inadimplência. Consequentemente, há indisposição para 

correr risco. 

Os obstáculos estruturais expostos anteriormente tornam o desenvolvimento do 

microcrédito lento e limitam seus impactos econômicos e sociais no país. A título de comparação, 

o Bolsa Família, outro programa social do governo, em 2012, atendeu cerca de 13,7 milhões de 

famílias, o que envolve cerca de 40 milhões de pessoas, com um orçamento de R$ 20 bilhões, 

enquanto que o PNMPO atendeu apenas 872.753 clientes, concedendo um total de R$ 1,4 bilhões  

no mesmo ano. O único programa de microcrédito que obteve impacto em escala macrossocial no 

Brasil foi o Crediamigo do Banco do Nordeste do Brasil.  

Podemos ter uma noção do tamanho da distância entre o Crediamigo e os demais 

programas, quando analisamos os vencedores do Prêmio da Citi Foundation dos Melhores 
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Microempreendimentos 2012 e suas respectivas abrangências, em termos de números de clientes. 

Na categoria “Prêmio para as IMFs que mais indicaram empreendimentos válidos”, o ranking foi: 

1º. Banco do Nordeste do Brasil 

2º. Crédito Popular Solidário – São Paulo Confia 

3º. ICC Blusol – Instituição Comunitária de Crédito Blumenau Solidariedade 

4º. Credimais Instituição de Crédito Produtivo Popular 

5º. Banco do Povo – Crédito Solidário 

 

O primeiro lugar, o BNB, em 2011 alcançou a meta de atender mais de 1 milhão de 

clientes. Já o segundo colocado, o São Paulo Confia, que era uma instituição sem fins lucrativos 

criada por iniciativa de entidades da sociedade civil antes de passar a contar com o apoio da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, na gestão Marta Suplicy, em 2010 possuía apenas 11.854 

clientes. Já a terceira colocada, a BLUSOL, uma instituição qualificada como OSCIP, bem como 

declarada de utilidade Pública Municipal e Estadual, em 2011 contava com 7.800 clientes ativos. 

Se por um lado os resultados dos programas de microcrédito deixam a desejar no 

âmbito nacional, por outro lado há indícios de que os impactos locais nas comunidades em que 

estes são implementados se mostram relevantes. Claudia Forte destaca a importância do 

desenvolvimento do microcrédito nestas áreas, mesmo que pontuais: 

“Parte-se da constatação de que é no nível dos municípios e das pequenas regiões que é 

possível construir um projeto de sociedade, que preserve a pluralidade e que torne 

realidade a participação cidadã no alcance de propósitos comuns. Num contínuo 

movimento, contraditório e complementar, o universo e o local se reafirmam e 

retroalimentam, e desse processo surge um localismo cosmopolita.” (FORTE, 2011, 

p.1). 

Mesmo atingindo números não tão expressivos, argumenta-se que o microcrédito é 

ainda sim um importante instrumento de desenvolvimento social em uma comunidade e uma 

arma para o combate da desigualdade de gênero. No próximo tópico será realizada uma reflexão 

sobre a relação entre a mulher e o microcrédito. 
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1.5. Microcrédito e as mulheres 

 

Após estudar as aldeias pobres ao redor de sua universidade, o professor Muhammad 

Yunus conseguiu perceber o caráter estrutural do problema da pobreza (YUNUS; 2006, p.23-25). 

A conclusão que ele obteve com sua pesquisa foi que a razão da estagnação dos pobres era 

essencialmente a sua incapacidade em fornecer garantias reais de que seriam capazes de 

honrarem suas dívidas ao tomar empréstimo em um banco convencional, e que, portanto, tinham 

que recorrer a agiotas que cobravam uma taxa de juros diária abusiva (VEAUVY; 2011, p.1). 

Assim, na tentativa de romper este ciclo vicioso da pobreza, Yunus fundou o primeiro banco 

especializado no microcrédito, o Banco Grameen, visando garantir o acesso ao financiamento 

destes empreendedores pobres.  

Yunus notou que havia como consenso, não só em Bangladesh como também na 

maior parte dos países, de que os empréstimos deveriam ser concedidos aos chefes de família, 

que em sua grande maioria eram homens. Devido a esta posição sexista dos bancos tradicionais, 

ele aponta que antes do surgimento do Banco Grameen as mulheres representavam menos de 1% 

de todos os empréstimos concedidos (YUNUS; 2006, p.116). Por este motivo, já no projeto 

experimental do banco Grameen foi estabelecido que pelo menos 50% de seus clientes deveriam 

ser mulheres. Com o desenvolvimento do projeto, Yunus foi tendo cada vez mais certeza de que 

quando o crédito era concedido a elas, produzia mais rapidamente mudanças do que quando eram 

direcionados aos homens (YUNUS; 2006, p.116). De acordo com o site do Grameen, em 2009, a 

porcentagem dos clientes do sexo feminino chegou a 97%. 

De forma semelhante, apesar de corresponderem a apenas 1/3 dos microempresários 

urbanos nordestinos, as mulheres representam 2/3 (66%) dos clientes do programa de 

microcrédito Crediamigo do Banco Nordestino (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS; 2012, 

p.42). Célia Garcia em sua pesquisa acerca deste fenômeno obteve como resposta de que havia 

três possíveis motivos pelos quais as mulheres seriam a maioria dos clientes do programa 

Crediamigo: sua facilidade de trabalhar em equipe e espírito de solidariedade; o 

empreendedorismo da mulher; e por ser uma forma de complementação da renda familiar 

(GARCIA; 2010, p.126). 
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A pesquisa da FGV argumenta que “apesar de o crédito chegar mais às mulheres, elas 

apresentam um lucro inferior ao dos homens”. O estudo constatou que no período 2003 a 2009, o 

lucro médio analisado é maior entre os homens, com uma diferença de 54,6% favorável a eles (o 

lucro médio dos homens é R$2.294 e o das mulheres é R$1.484), e que a variação do lucro entre 

o primeiro momento de análise e o momento final também é maior para o gênero masculino: 

enquanto o aumento do lucro das mulheres foi de 59% (de R$933 para R$1.484), os homens 

apresentaram um aumento de 63,3% (de R$1.405 para R$2.294) (FGV; 2012, p.42). 

Devido a estes resultados encontrados no caso do Crediamigo, poderia se questionar 

se o microcrédito deveria ter como foco principal as mulheres, visto que elas auferem uma renda 

menor. Como argumento a favor deste direcionamento preferencialmente feminino, existe a ideia, 

expressa no relatório Gender Equality and Economic Growth in Brazil do Banco Mundial (2013), 

que enaltece o papel da emancipação feminina como fator do desenvolvimento econômico dos 

países e defende a ideia de que a mulher seria geradora de maior bem-estar social na família e na 

sociedade quando encarregada da renda familiar. O argumento central do documento do Banco 

Mundial (2013) é que a desigualdade de sexo, em termos de acesso a educação, saúde, setor 

formal do trabalho e renda, é um significativo obstáculo para o crescimento dos países. A 

articulação entre a diminuição da desigualdade de gênero e o crescimento econômico seria a 

realocação do tempo da mulher através de investimentos públicos em creches, na educação básica 

das crianças e em educação financeira popular. 

O Banco Mundial estima que a mulher brasileira utilize 20,6% do seu tempo em 

produção doméstica; 11,7% na educação infantil; 18,5% em acumulação de capital humano 

(educação) e 4,2% no mercado de trabalho. Com a melhora do apoio social às famílias seria 

possível uma maior alocação do tempo da mulher na sua acumulação de capital humano e no 

mercado de trabalho, além de que haveria um aumento do gasto da renda familiar na educação e 

na saúde dos filhos. É suposto também que cresceria o poder de barganha da mulher frente ao 

homem chefe-de-família. Hipotética e diferentemente dela, ele daria maior preferência ao 

consumo corrente por razão hedonista ou efeito-demonstração de status (AGÉNOR; CANUTO, 

2013a, p.3). Com a melhor educação, tanto da mãe quanto dos filhos, eles se tornariam mais 

produtivos e ganhariam maiores rendas. Evidentemente, os homens também podem e devem 

receber essa capacitação para a gestão empresarial de microempreendimentos. 
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Esta linha de raciocínio do documento do Banco Mundial se respalda em uma 

ideologia ortodoxa de que seria necessário um aumento da poupança prévia para que pudesse ser 

canalizado para o investimento, o que por sua vez, faria a economia crescer. No entanto, fazendo 

esta ressalva analítica, e supondo que, assim como o investimento em apoio social às famílias, o 

microcrédito também seja capaz de realocar o tempo da mulher, podemos desenvolver uma linha 

de pensamento análoga. Com o microcrédito e a realocação do seu tempo com maior 

produtividade, a mulher passaria a obter um papel maior no provimento da renda familiar, 

obtendo assim um maior “poder de barganha” nas decisões dos gastos familiares.  

Como evidência empírica da constatação do Banco Mundial acerca da preferência de 

gasto da mulher, pode-se analisar o gráfico 5, retirado da Pesquisa do Orçamento Familiar de 

2008-2009 do IBGE. Ele aponta que nas famílias onde a mulher tem controle total das finanças 

domésticas, no caso em que é chefe de família sem cônjuge e com filhos, há um gasto maior – em 

relação a média total dos outros tipos de composição familiar – com a habitação, educação, 

alimentação e assistência à saúde.  
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Ao preferir gastar a sua renda com seus filhos, dedicando parte desta à educação e à 

saúde destas crianças, geraria um maior bem-estar social. Assim, uma vez que a mulher 

desenvolva um micro empreendimento, ela se tornaria a maior responsável pelas finanças 

domésticas, emancipando-se, o que Costa denominou de “revolução feminista”. Além disso, há 

também uma “revolução cultural”, pois, prosseguindo o negócio, ela necessitaria de informações 

e buscaria a educação financeira para melhor gestão do seu negócio (COSTA; 2010, p.4). 

Outro argumento a favor do direcionamento do microcrédito à mulher seria a questão 

da inadimplência. De acordo com Soares, Barreto e Azevedo (2011), em seu estudo acerca do 

Crediamigo, embora o homem tenha mostrado uma probabilidade maior de sucesso no programa 

de microcrédito que as mulheres – o que corrobora com os dados encontrados da FGV de que 

eles auferem em média maior lucro -, elas apresentam um grau de inadimplência menor. Segundo 

os autores, a “inadimplência feminina é aproximadamente 10% menor que a do homem, que fica 

em torno de 1% para contratos de até 90 dias” (SOARES, BARRETO, AZEVEDO, 2011). Tal 

resultado, provavelmente, deriva de uma posição mais conservadora das mulheres, com uma 

preocupação maior com o pagamento da dívida do que com retornos maiores. Em outras 

palavras, a avaliação do risco dos devedores, realizada pelos credores, favorece o gênero 

feminino. 

Com os argumentos citados anteriormente, em seu estudo Marcelo Neri concluí que o 

foco do microcrédito nas mulheres - uma semelhança entre o Crediamigo e o Banco Grameen - é 

um dos aspectos que tornou possível o êxito do programa Crediamigo. Ele lista também outros 

fatores como utilização do sistema de aval solidário, a sustentabilidade do programa, o seu 

retorno privado e o foco nos pobres (NERI, apud SANTOS; GOIS, 2011, p.113).  

O sucesso do Crediamigo pode ser observado em suas estatísticas: de R$ 287,3 

milhões desembolsados em 2002, foi para R$ 4.320,1 milhões desembolsados em 2012. Então, 

seria possível apenas seguir a “receita” do Crediamigo, com seu enfoque feminino e o aval 

solidário, para se desenvolver programas de microcrédito como eficazes meios de superação da 

pobreza? 

Infelizmente, é pouco provável. Como justificativa temos que desenvolver o conceito 

de pobreza e perceber a especificidade do Crediamigo, que desenvolverei no capítulo II deste 
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estudo. Primeiramente, quanto ao conceito de pobreza, o ganhador do Prêmio Nobel de 

Economia, Amartya Sen, rechaça a ideia de que o ingresso na economia monetária seja a única 

medida de bem-estar. Ele prioriza a liberdade dos indivíduos para viver uma vida que lhes 

permita realização plena de suas capacidades (SEN apud FORTE; 2011, p.23). Assim, o 

desenvolvimento econômico-social é, essencialmente, a inclusão na economia de mercado com 

base na expansão da liberdade das escolhas, sendo o crédito apenas uma forma de remover alguns 

dos entraves que levam à privação dessa liberdade.  

A pesquisadora Walquiria Domingues Leão Rego, com um conceito similar de 

pobreza, defende que, em situações de miséria, não se escolhe, “vive-se o movimento perpétuo 

do ‘círculo vicioso da pobreza’, que se caracteriza pela quase impossibilidade da escolha pessoal 

da vida que se quer viver” (REGO; 2010, p.154). Portanto, imaginar que o microcrédito seria um 

instrumento suficiente para combater a pobreza é exagerada, pois esta se trata de algo muito mais 

complexo do que a mera falta de acesso a meios monetários. Obviamente, a política de 

microcrédito por si só não traria a erradicação da pobreza. Seria necessário, mas não suficiente. 

No Brasil, esta visão limitada do microcrédito está refletida na ideia comumente 

disseminada que este tipo de programa social “dá o peixe, mas não ensina a pescar”. Porém, 

como é possível aprender a pescar quando se vive em uma situação de pobreza extrema, marcada 

pela fome, e que, metaforicamente, não se possui o anzol e nem o rio piscoso? Simultaneamente 

ao acesso ao crédito é necessário oferecer condições mínimas de dignidade aos brasileiros mais 

pobres (como políticas compensatórias tais como a da Bolsa-Família proporciona), além de um 

ambiente institucional e macroeconômico propício a microempreendimentos, como enfatizou 

Costa (2001). Está previsto na Constituição (1988) a possibilidade de haver discriminações 

“positivas”, para as pessoas competirem em igualdade. Em outras palavras, tratar os desiguais 

com diversidade de políticas públicas para buscar maior igualdade social. 
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2. Capítulo II – 

Estudo de Caso do Crediamigo – Microcrédito do Banco do Nordeste do Brasil 

 

Neste segundo capítulo, realizaremos o estudo de caso do Crediamigo. O objetivo é 

analisar como este programa do Banco do Nordeste do Brasil, responsável por 60% do mercado 

nacional de microcrédito, foi capaz de atingir tamanha proporção. Seria pelo fato de ele ter 

seguido a fórmula de “grupos de aval solidário em comunidades rurais” tal como na experiência 

inicialmente bem sucedida do Banco Grameen em Bangladesh, sendo o ambiente 

socioeconômico onde ele atua ser propício para a expansão do microcrédito neste modelo 

original? É essencial analisar, portanto, as especificidades do programa Crediamigo para entender 

como ele foi um dos únicos programas de microcrédito no país, usando grupos de aval solidário, 

que obteve significativo impacto macroeconômico e social.  

 

2.1. Gênese do Crediamigo 

 

A disparidade regional sempre foi uma das maiores barreiras ao desenvolvimento 

brasileiro. Historicamente, após perder seu status de potência econômica, a região Nordeste 

passou a enfrentar problemas econômicos, políticos e sociais que se perpetua até os dias de hoje. 

Muitos, erroneamente, sempre ligaram o atraso nordestino a aspectos físico-geográfico das 

adversidades climáticas, camuflando muitas vezes um real co-protagonista deste atraso, o descaso 

político. A partir da década de 50, as ações do Estado voltadas para a região Nordeste, que até 

então eram essencialmente intervenções assistencialistas, passaram a obter um caráter mais 

desenvolvimentista, como uma estratégia de superação das desigualdades regionais e a 

intensificação do processo industrial nordestino.  

Alguns dos marcos desta inflexão política foi a criação do Banco do Nordeste (BNB), 

em 1952, na cidade de Fortaleza, a pesquisa coordenada de Celso Furtado em 1959, Uma Política 

para o Desenvolvimento do Nordeste, e a SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do 
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Nordeste, criada pela Lei no 3.692, de 15 de dezembro de 1959, uma forma de intervenção do 

Estado no Nordeste, com o objetivo de promover e coordenar o desenvolvimento da região. Sua 

instituição envolveu, antes de mais nada, a definição do espaço que seria compreendido como 

Nordeste e passaria a ser objeto da ação governamental: os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. 

Esse conjunto, equivalente a 18,4% do território nacional, abriga cerca de 30% da população 

brasileira. 

Inicialmente, o Banco do Nordeste foi criado como um banco de desenvolvimento 

regional. Segundo a definição do Banco Central do Brasil, os bancos estaduais são instituições 

financeiras controladas por governos de Estados que têm como principal objetivo proporcionar o 

suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento, a médio e a longo 

prazos, de programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social do 

respectivo Estado. No entanto, atualmente, ele integra o Sistema Financeiro Nacional como um 

banco múltiplo, passando a ter a função de um banco comercial, de fomento (financiamento de 

capital fixo e de giro associado a projetos na Unidade da Federação), de investimento 

(financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de 

administração de recursos de terceiros) e de serviços.  

Quanto a sua área de abrangência, sua sede se localiza no Ceará, contando com 120 

unidades na cidade de Fortaleza, no entanto seu alcance se estende por mais 8 estados nordestinos 

– Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e Piauí. O 

Banco do Nordeste do Brasil, recentemente, para ganhar competitividade na captação de 

funding,vem expandindo sua esfera de atuação para a região Sudeste através dos Estados de 

Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. 

A expansão do desemprego e a concentração da riqueza em níveis exorbitantes nos 

anos 90 geraram discussões acerca da criação de instrumentos no BNB que pudessem combater 

tais tendências. Desta forma, entre os anos de 1995 e 2002 houve mudanças organizacionais no 

Banco em busca de se acelerar o desenvolvimento local através da aproximação do BNB das 

comunidades. Assim, criou-se a figura do agente de desenvolvimento, as agências itinerantes e os 

pólos de desenvolvimento integrado. 
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A partir de 1994 o BNB, juntamente com o Banco do Brasil e a Caixa, passaram a 

distribuir recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o Programa de 

Geração de Emprego e Renda, o Proger-Urbano. Tal programa tinha por finalidade a promoção 

de ações que gerassem empregos e renda, mediante concessão de linhas especiais de crédito a 

setores que, usualmente, têm pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro, tais como pequenas 

e microempresas, cooperativas, formas associativas de produção e iniciativas de produção própria 

da economia informal. Desta forma, quando o BNB tomou conhecimento das experiências 

internacionais bem-sucedidas de microcrédito, decidiu replicá-la, tendo como parâmetro para 

formatação do Programa Crediamigo o Proger-Urbano, onde adquiriu o aprendizado para o 

relacionamento com o setor informal. Assim, com a ajuda do Banco Mundial, o BNB criou o 

programa Crediamigo, pois viu no microcrédito um meio viável de desenvolvimento local que 

pudesse favorecer os municípios nordestinos menos dinâmicos e mais isolados.  

A ONG Acción Internacional, também desempenhou um importante papel no 

desenvolvimento do programa Crediamigo. Por ser uma das poucas instituições na época que 

dominava a metodologia de microcrédito, foi ela quem transferiu a tecnologia para o uso no 

programa de microcrédito do BNB, ou seja, os empréstimos a grupos de avais solidários, onde a 

inadimplência de algum membro tem de ser coberta pelos outros membros. 

A fim de desenhar uma política mais apropriada à clientela de baixa renda do 

Nordeste, foi realizada uma pesquisa de mercado em 1997, para se analisar a demanda potencial 

deste tipo de produto. Desta forma, o BNB tornou-se o primeiro banco público brasileiro que 

adotou uma estratégia voltada para as camadas mais pobres da sociedade, direcionado a um 

público-alvo de trabalhadores informais espalhados nos diversos municípios da Região Nordeste. 

Fez uso de uma metodologia específica de microcrédito produtivo orientado que prevê, além da 

concessão do crédito, o serviço de assessoria empresarial, de modo que o banco passou a ir até o 

cliente como uma espécie de agência itinerante. Portanto, foi implantado um atendimento 

diferenciado, viabilizando a implantação de uma cultura educativa, com noções de gestão, 

contabilidade, princípios de solidariedade e educação financeira. (GARCIA; 2008, p.89). 
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2.2. Metodologia e Objetivos do Crediamigo 

 

Metodologia 

 

A metodologia adaptada do Crediamigo consiste essencialmente em três 

procedimentos, como notou Célia Garcia (2008) em seu estudo acerca deste programa. 

Primeiramente, é realizada a identificação de potenciais clientes e possíveis parceiros na área em 

que a unidade do BNB será estabelecida. Em seguida, há a captação de clientes locais, mesmo os 

que nunca obtiveram acesso ao mercado de crédito oficial, que possuem amigos na vizinhança o 

qual desfrutem de uma relação de amizade, confiança recíproca e necessidades financeiras 

semelhantes.  

O crédito concedido é calculado de maneira condizente com a capacidade de 

pagamento de cada integrante do grupo, sendo uma das restrições a necessidade da atividade estar 

implantada há determinado período. Antes, este período era de pelo menos um ano, mas com o 

intuito de atingir as famílias mais pobres, atualmente o período requisitado de experiência na 

atividade é de seis meses, sendo que dois produtos, o Investimento Fixo e o Crediamigo 

Comunidade, não impõem nenhuma restrição. 

Cabe detalhar este produto Crediamigo-comunidade, que em 2010 cresceu mais de 

53%, atendendo mais de 103 mil pessoas com uma taxa ínfima de inadimplência de 0.73%, pois 

muitos o consideram a porta de entrada para a inclusão social e financeira dos clientes de mais 

baixa renda para o Banco do Nordeste. A iniciativa segue a metodologia Village Banking, no qual 

pequenos grupos de aval solidário, em média entre 15 a 30 pessoas, ganham status de “banco 

comunitário”, onde os próprios integrantes são encarregados de gerir este banco, decidindo, por 

exemplo, a parcela a ser paga mensalmente pelos indivíduos e sobre o ingresso de novos 

participantes. A metodologia prioriza a análise subjetiva (e coletiva) do caráter das pessoas.  

 A terceira etapa consiste na administração do crédito, papel exercido pelos agentes 

de crédito. Há toda uma estratégia de integração do cliente em termos de orientação gerencial e 

treinamento, com vistas ao aperfeiçoamento e ampliação de seu negócio, o que implica a solução 
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dos problemas do dia-a-dia do cliente e de seu grupo, especialmente quando possam afetar seu 

relacionamento e os compromissos assumidos. 

Portanto, para operacionalizar esta metodologia, se fez imperativo a necessidade de se 

contratar e treinar assessores de crédito para trabalhar no relacionamento direto com os clientes, 

realizando atendimento individual e especializado, simplificando o processo de crédito, 

reduzindo-o a um rito rápido e desburocratizado, no máximo em sete dias, mediante coleta de 

todas as informações necessárias no campo, evitando que este se deslocasse até a agência 

bancária. Por todos estes motivos, podemos dizer que a nova metodologia do Crediamigo foi 

desenhada para ser muito mais do que um mero programa de repasse de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Produto 
 

Destino dos recursos 
Valor do 

empréstimo 
(milhares) 

Taxa de 
juros (%)* 

Prazo 
(meses) 

Nº de 
pessoas - 

grupo 
solidário 

Valores 
desembolsados- 
2012 (milhões) 

Crediamigo 
Comunidade 

Matéria prima e pequenos 
equipamentos 
 
 

100 - 1.100 0,41 4 a 12 15 a 30 246,86 

Giro Popular 
Solidário 

Matéria prima e pequenos 
equipamentos 
 
 

100 - 2.500 0,41 4 a 12 3 a 10 2064,02 

Giro Individual 

Matéria prima, máquinas, 
equipamentos e reformas 
 
 

300 - 15.000 1,2 24 _ 230,94 

Investimento Fixo 
Máquinas, equipamentos 
e reformas 

300 - 3.000 0,41 24 _ 305,45 

Giro Solidário Matéria prima 2.600 - 15.000 1,2 12 3 a 10 1472,93 

Tabela 1 – Produtos do Crediamigo (2012) 

Fonte: Banco do Nordeste - Relatório de Sustentabilidade 2012  

*sem TAC 
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Atualmente, o programa conta com diversos produtos e serviços especialmente 

desenvolvidos para o setor da microfinanças. Os produtos que mais se destacaram foram o Giro 

Popular Solidário e o Giro solidário, evidenciando o foco do programa em produtos 

especializados em avais solidários. Cabe ressaltar que o Crediamigo Comunidade, que 

desenvolve a ideia de banco solidário, ainda possui participação pequena, mas vem crescendo nos 

últimos anos. Já os serviços mais oferecidos pelo Crediamigo são seguro de vida, orientação 

empresarial e ambiental, conta corrente e seguro prestamista. 

Cabe ressaltar que a Taxa de Abertura do Crédito (TAC) é de 1%, salvo no caso do 

Giro Individual e do Giro Solidário que é de 3%. A título de comparação, em 1997, antes da 

criação do Crediamigo, o nível médio mensal da taxa de juros, em Teresina, Fortaleza, São Luis e 

Recife, eram respectivamente de 14%, 15,2%,16,32% e 19,45%. 
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Grafico 6- Distribuição dos valores globais desembolsados entre os produtos 
do Crediamigo - ano 2012 
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Fonte: Banco do Nordeste  - Relatório de Sustentabilidade 2012
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Objetivos 

 

Quanto aos objetivos do programa, foi estabelecido que o Crediamigo atendesse tanto 

objetivos sociais, quanto de sustentabilidade. Este é o maior paradigma enfrentado pela a maioria 

das instituições de microcrédito, pois acreditava-se que o público de baixa renda não seria capaz 

de pagar juros de mercado, portanto, crédito subsidiado a fundos perdidos seria imprescindível 

neste setor. O BNB conseguiu superar este paradigma ao adotar tanto uma abordagem 

minimalista quanto desenvolvimentista. 

Segundo Célia Garcia, o pioneiro Yunnus seria um dos principais defensores da 

abordagem minimalista. Nesta, seria priorizado o objetivo social, com o intuito de se aproximar 

do público mais pobre, pois consideram que o acesso ao crédito é um meio suficiente pelo qual se 

concretizaria a realização do indivíduo, “uma vez que o individuo traz dentro de si, talento, 

vocação, habilidade” (GARCIA; 2008, p.101). Uma das principais bandeiras dos minimalistas é 

que posta a questão da sustentabilidade como prioridade de uma instituição de microcrédito, as 

taxas cobradas provavelmente estancariam em um patamar que tornaria impossível o acesso para 

a parte da população que mais precisa do crédito.  

Já a abordagem desenvolvimentista prima pelo aspecto da sustentabilidade e do 

retorno financeiro, ou seja, ao não estabelecimento de taxas abaixo das de “mercado” para não 

prejudicar e tornar inviável a sobrevivência das instituições presentes no setor de microcrédito. 

Tal abordagem também defende a oferta de serviços concomitantemente à oferta de crédito – 

como apoio técnico, capacitação e transferência de tecnologia – com o objetivo de garantir maior 

receita dos clientes. A busca da auto-sustentação seria crucial para cobrir custos inerentes ao setor 

do microcrédito. 

Célia Garcia listou essas necessidades em seu estudo:  

i) celeridade: mínimo de burocracia, ou seja, o prazo de liberação deve ser o mais 

exíguo possível, e isso requer tecnologia e elevado padrão gerencial e técnico;  

ii)  capilaridade: estar presente no mercado em que vive o cliente efetivo e potencial;  
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iii)  operadores: necessita da figura de um assessor de crédito para fazer a mediação entre 

a instituição e a clientela;  

iv) sustentabilidade: o controle da inadimplência acarreta custos com processo e 

tecnologia. 

O diferencial do programa Crediamigo foi justamente ter como base o microcrédito 

desenvolvimentista. A partir de uma visão de sustentabilidade, em que se preza a concessão do 

crédito associada à capacitação e assessoria empresarial, gera melhoria da renda e torna o cliente 

mais competitivo no mercado em que atua, sem, contudo, se afastar dos objetivos sociais. O 

programa logrou demonstrar, na prática, que a busca pela sustentabilidade não implica 

necessariamente em abrir mão de obter resultados sociais. Uma política pública de crédito para a 

classe de baixa renda pode ser inclusiva e ir além de apenas prover recursos. Desta forma, o 

Crediamigo não tem cunho assistencialista, utiliza recursos captados no mercado, 

independentemente de fontes públicas. Tem assim sua sustentabilidade garantida para responder 

à demanda. O desafio é trabalhar de forma eficiente, com qualidade e tempestividade para 

atender às necessidades do mercado. 

Em suma, o Crediamigo superou o dilema sustentabilidade versus social ao ter sido 

modelada em formato não assistencialista, para atender a um público específico, objetivando a 

ascensão na renda, melhoria de vida e ampliação da atividade produtiva. O programa passou a ser 

um instrumento estratégico de política de desenvolvimento nacional do Governo, principalmente 

através da emancipação dos empreendedores informais das pobres regiões urbanas nordestinas. 

Célia Garcia destaca ainda que, por ser um programa auto sustentável e rentável, os recursos 

aplicados podem retornar aos cofres públicos e assim ficarem disponíveis para serem aplicados 

na região, alimentando o ciclo virtuoso de desenvolvimento da economia informal.  

 

2.3. Meio socioeconômico como fator catalisador do Crediamigo 

 

A questão da sustentabilidade do programa de microcrédito é uma das características 

em comum entre o Banco Grameen e o BNB que levou o pesquisador Marcelo Neri apelidar este 
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último de o Grameen Tupiniquim. Em seu estudo, Neri procura identificar outros aspectos 

semelhantes para tentar entender o porquê de o microcrédito produtivo ter tido um crescimento 

mais robusto na região nordestina, quando comparada com o resto do país. 

 

Foco nos pobres  

 

Além da sustentabilidade, outra característica comum identificada por Neri (2008) 

entre o Grameen e o Crediamigo é a capacidade de “atingir os mais pobres entre os pobres”. 

Enquanto que no caso do Grameen, o microcrédito encontrou uma ampla demanda potencial nos 

trabalhadores pobres rurais de Bangladesh, na região nordestina, a histórica desigualdade 

socioeconômica propiciou campo fértil para que o programa de microcrédito pudesse prosperar, 

já que lá concentra grande parte da população brasileira de baixíssima renda que não é atendida 

pelo sistema financeiro nacional.  

O mapa da miséria, baseado no censo 2010, mostra a concentração na região Norte e 

Nordeste das pessoas que declararam ter um rendimento mensal domiciliar de até R$ 70 reais. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Quantos vivem na miséria: Número de pessoas que 
declararam renda entre R$1 e R$70 mensais. 

 

 

 

 Menos de 1.028 

De 1.028 a 2.056 

De 2.056 a 4.112 

Mais de 4.112 

Fonte: IBGE, Censo 2010.  
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O atraso social nordestino se reflete em inúmeros índices e estatísticas. Entre eles, se 

destaca a taxa de analfabetismo, como aponta o Censo 2010.  Para este Estado, foi constatado 

uma taxa de 19,1%, sendo que a taxa respectiva para todo o Brasil foi de 9,6%. Outro indicador 

social importante é relativo ao tipo de saneamento. Esta necessidade básica do ser humano ainda 

permanece como um acessório de luxo nas regiões Norte e Nordeste, onde a pesquisa constatou 

que 58% e 45% habitavam em áreas de saneamento “semi adequado”, e 19,6% e 15% se 

encontravam em ambientes “inadequados”, respectivamente.  

Outra estatística social que podemos auferir do censo 2010 é a relação entre os 

domicílios com saneamento inadequado e o rendimento mensal domiciliar per capita de até 70 

reais – um dos conceitos utilizados de linha de pobreza. Enquanto que a porcentagem das pessoas 

que vivem neste tipo de habitação e que estão abaixo da linha da pobreza para o Brasil inteiro é 

de 25,6%, no Nordeste, essa taxa chega a 34,6%. 

Já através do Cadastro Central de Empresas 2009 (Cempre) do IBGE podemos 

constatar a desigualdade econômica regional. O Sudeste contava com 51,7% das 5,2 milhões de 

unidades locais de empresas ativas em 2009. Em segundo lugar aparece a região Sul, com 21,9%, 

seguida por Nordeste (15,6%), Centro-Oeste (7,4%) e Norte (3,5%). Este dado mostra a desigual 

distribuição espacial das indústrias no país. 

Portanto, por a região nordestina concentrar significativa parte da população pobre do 

país que vive em condições extremamente precárias, com reduzida oportunidade de emprego nas 

indústrias - que se concentram na região Sudeste-Sul - o trabalho autônomo seria uma saída 

encontrada para tais famílias carentes ascenderem socialmente. Isto explicaria o fato da segunda 

maior porcentagem do país (30,04%) da população relativa que trabalha na categoria conta 

própria (POF 2008-09) ser da região Nordeste.   

Além disso, se analisarmos o gráfico do estudo sobre os trabalhadores de Conta 

Própria realizado pela Pesquisa Mensal do Emprego (PME, 2008), podemos ver que nas regiões 

metropolitanas nordestinas de Recife e Salvador é onde se concentra a maior parte dos 

trabalhadores por conta própria que possuem um rendimento mensal de menos de ¼ de salário 

mínimo. No outro extremo, os trabalhadores autônomos que recebem mais de 5 salários mínimos 

se concentram na região Sul e Sudeste, com destaque para a região metropolitana de São Paulo. 
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Cabe ressaltar que a região Sudeste obteve a maior porcentagem de trabalhadores por 

conta própria (37,48%). Para analisarmos tal fenômeno, devemos levar em conta a definição 

deste termo, que segundo a POF é “a pessoa que trabalha explorando o seu próprio 

empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com ajuda de 

trabalhador não remunerado de membro da unidade domiciliar em que reside”. A hipótese 

explicativa é que nesta região a considerável porcentagem de trabalhadores autônomos está 

relacionada ao fato de que as grandes indústrias contratam mão de obra não-especializada de 

trabalhadores, mas dão preferência a trabalhadores mais jovens. Assim, passada certa idade, os 

trabalhadores não especializados dificilmente encontram emprego, recorrendo à atividade 

autônoma. Além disso, há muitos trabalhadores terceirizados disfarçados de autônomos 

(BALTAR; 2010, p.10) 

Por fim, podemos depreender que a grande concentração de população pobre, assim 

como de trabalhadores autônomos, representaria um enorme mercado potencial para o 

microcrédito na região nordestina. O citado estudo da OIT, no capítulo I desta monografia, 
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Gráfico 7 - Distribuição da população ocupada e dos trabalhadores por conta 
própria, por classe de rendimento mensal, por regiões metropolitanas 

(março de 2008)
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Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Emprego 2008.
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realizado em 2002, denunciava que a oferta de microcrédito não estaria atingindo a população 

mais necessitada, mas sim, os microempreendedores que já possuíam certa estrutura e vivência de 

mercado. Ademais, para estes empreendedores, principalmente na região desenvolvida sudeste, o 

Sistema Financeiro Nacional estava desenvolvendo produtos financeiros para atender clientes de 

menor renda, o que cooptava possíveis clientes do microcrédito, explicando o desempenho 

ínfimo dos programas de microcrédito nos anos 2000. Na pesquisa de 1997, realizada pelo BNB, 

do total de pessoas entrevistadas, 63,81% informaram que não utilizavam qualquer tipo de 

financiamento. Apenas 6,35% declararam ter acesso a financiamento junto à rede bancária ou 

através de programas oficiais de financiamento em que foram citados financiamentos através do 

SINE e do SEBRAE. Cerca de 29,84% afirmaram haver obtido crédito em outras fontes: agiotas 

(9,70%), fornecedores (17,91%) e familiares (2,24%). Tais dados obtidos antes de 2003, 

refletiam a falta de uma metodologia no mercado de crédito para alcançar as famílias mais 

pobres, assim o BNB foi pioneiro neste sentido. 

 

Aval solidário 

 

Outro fator comum do Banco Grameen e do Crediamigo que precisa ser analisada é a 

metodologia do aval solidário. Considerado um dos pontos chave do sucesso do programa 

Crediamigo, é necessário analisar os condicionantes que permitiram o sucesso deste sistema 

solidário.  

Podemos auferir do Censo 2010, que a porcentagem da população nordestina que 

vive nas regiões metropolitanas (Grande São Luis, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, 

Salvador, Cairiri, Campina Grande, Agreste, Aracaju, e as Regiões Integradas de 

Desenvolvimento de Grande Teresina Sudoeste Maraense e de Petrolina/Juazeiro) é de 39,16%. 

Já as demais regiões apresentam valores comparativamente maiores em relação ao Nordeste: Sul 

(49,29%); Centro-Oeste (47,83%); Sudeste (54,38%). Apenas a região Norte apresentou uma taxa 

de sua população vivendo nas metrópoles menor do que a nordestina (29,67%). Esta região, por 

ser a maior do Brasil com a segunda menor população, seria uma possível explicação para este 

fenômeno. 
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Se quase 40% dos nordestinos habitam as regiões metropolitanas, e apenas 3,33% 

vive nas áreas rurais (incluindo extensões urbanas e povoados), a maior parte da população deste 

estado vive em áreas urbanas não-metropolitanas. O Crediamigo abrange majoritariamente tais 

cidades, como podemos observar no Estado de maior atuação do Crediamigo - o Ceará - com 25 

municípios. Com exceção da capital Fortaleza e Maracanaú, que são pertencentes a regiões 

metropolitanas neste estado, a maioria das cidades contempladas pelo Crediamigo possuem 

menos de 100 mil habitantes. 

Tal variável demográfica influencia sobre o mercado de microcrédito, pois as 

relações interpessoais se dão de forma diferenciada em grandes metrópoles ou em cidades de 

menor porte. No meio urbano não-metropolitano, as relações sociais tendem a ser mais estreitas e 

pessoais.  

Além disso, há a questão da violência: em 1995 as capitais e regiões metropolitanas 

tinham uma taxa de 40,1 homicídios em 100 mil enquanto que no interior era de 11,7 --quase 

quatro vezes menor. Apesar de, em 2010, ter sido constatado que este índice das capitais e 

regiões metropolitanas caiu para 33,6 e o do interior aumentou para 22,1 (FOLHA, 2011), a 

violência ainda influencia na forma diferenciada que se dá a relação interpessoal nos grandes e 

nos pequenos/médios centros urbanos.  

Devido a todas estas variantes, a probabilidade do sistema de aval solidário funcionar 

na região nordestina é muito maior. Isto porque os indivíduos da comunidade se conhecem 

melhor, reconhecendo em cada um o perfil de risco de forma muito mais eficiente do que 

qualquer banco conseguiria avaliar, formando grupos fortes baseados na confiança e na 

solidariedade.   

 

Foco nas mulheres 

 

A desigualdade de gênero não é exclusiva de nenhuma região. Suas múltiplas faces 

atingem as mulheres brasileiras, desde agressões verbais, salários inferiores, violência doméstica, 

violência sexual, entre outras formas até o seu extremo: a morte. Apesar do caráter nacional da 
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discriminação feminina, o estudo do IPEA (2013) aponta para a existência de certa 

hierarquização da violência contra a mulher nas regiões brasileiras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A região nordestina apresentou a maior taxa de taxa de feminicídio (6,9) - taxa que 

compreende os óbitos de mulheres por agressões. Além de apresentar a maior taxa, esta 

provavelmente é maior ainda, pois, segundo o estudo, deficiências na cobertura e qualidade do 

sistema de apuração de casos de violência contra a mulher, podem explicar a observação de que 

alguns estados localizados nas regiões Nordeste e Norte, como Piauí, Maranhão e Amazonas, 

apresentaram taxas inferiores aos demais estados destas regiões.  

Evidentemente, este é apenas indício da elevada discriminação de gênero na região 

nordestina. Porém, a pesquisadora Walquiria Reago, em seu estudo acerca do Bolsa Família, 
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analisou as zonas mais pobres do Nordeste brasileiro, que coincide com as maiores áreas de 

atuação do Crediamigo (Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Ceará e 

Minas Gerais), e conclui que nestas áreas as mulheres são ainda mais expostas a padrões muito 

fortes de violência, dominação e coerção morais. Os controles, que são frutos da forte tradição de 

submissão e passividade feminina com suas raízes históricas, são exercidos por figuras 

masculinas familiares – pai e marido - além da “família ampliada”, isto é, muitas delas estão 

submetidas também ao sogro, à sogra.  Ela ainda adiciona que tudo isto se manteve por 

consequência da ausência de políticas distributivas, educacionais e culturais por parte do Estado 

brasileiro. (REGO; 2010, p.12). 

Portanto, seria razoável supor que o programa de microcrédito Crediamigo ao atuar 

neste ambiente, proveria estas mulheres de um importante instrumento de emancipação, de forte 

impacto local, como discutido no capítulo I deste estudo. O que foi constatado no capítulo 

anterior é que, além de constituir um instrumento contra a desigualdade de gênero, quando o 

crédito fica a cargo da mulher, os resultados sociais são potencializados. 

Em suma, podemos auferir das evidências encontradas que dada as condições 

econômicas e sociais nordestinas, a forma que foi desenhada o Crediamigo permitiu que o 

programa decolasse e se destacasse dos demais. 

 

Outros fatores  

 

Além de observar que as características regionais são um dos principais fatores do 

sucesso do programa Crediamigo, este está condicionado a outros fatores. O estudo realizado por 

Ricardo Soares, Flávio Barreto e Marcelo Azevedo (2011), aponta outros condicionantes de 

caráter mais técnico do programa. 

O primeiro fator levantado pelo estudo em questão é o tempo de permanência no 

programa. Nos primeiros cinco anos, uma média de 6% a 8% dos clientes ultrapassa a linha da 

pobreza anualmente. Este resultado provavelmente é fruto da política de capacitação do 

Crediamigo, além do processo natural de learning-by-doing do nanoempresário. A pesquisa 
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estimou que aproximadamente entre 30% e 40% dos clientes que entram no programa, com renda 

familiar delimitada por padrões de pobreza, deixam essa situação com até cinco anos de 

programa, porém, principalmente a partir do quarto ano de participação do programa essa taxa de 

emancipação tende a desacelerar. 

Outro fator relevante encontrado foram as características do indivíduo e da família, 

ou seja, o estudo apontou que os microempresários mais dotados de capital humano (educação), 

de uma melhor estrutura organizacional e de colaterais produtivos, possuem maiores retornos no 

negócio. Uma observação importante encontrada é que os clientes que pagam aluguel têm uma 

probabilidade maior de sair da pobreza em relação aos com domicílio próprio, o que indica que 

compromissos de despesas recorrentes podem servir de incentivo para o empreendedor focar em 

seu negócio. Portanto, apesar da posse da propriedade ser muitas vezes requisito básico para o 

microempreendedor obter acesso ao crédito nas instituições financeiras, a pesquisa sinaliza que 

normalmente os que não possuem casa própria são o que melhor aproveitam o crédito no 

desenvolvimento de seu nanonegócio. 

Curiosamente, foi observado que características da empresa, como o tempo de 

atividade do empreendimento, não mostraram ter uma correlação importante com a probabilidade 

de sucesso. Aparentemente as microempresas já existentes recorrem ao crédito quando estão em 

situação complicada, o que torna o tempo de mercado uma variável menos relevante do que o 

tempo de programa no que diz respeito ao sucesso do empreendimento. O estudo apontou que o 

que de fato facilita um bom desempenho são as habilidades gerenciais preexistentes. Outra 

evidência importante foi que os nanonegócios com atividades ambulantes possuem uma menor 

probabilidade de prosperarem em relação àqueles com um ponto fixo, além de que a 

possibilidade de realizar vendas a prazo também parece ter uma influência positiva na 

probabilidade de sucesso em ultrapassar a linha da pobreza. 

Por fim, o estudo constatou que as características do empréstimo, também 

influenciam significantemente no sucesso do microempreendimento. Prazos menores com 

incentivos de renovações contínuas e ligeiramente crescentes produzem uma maior efetividade de 

alavancagem de renda dos clientes mais pobres. Para tal estratégia se faz necessário elevada 

agilidade nas renovações e renegociações de crédito, além de um acompanhamento regular dos 
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clientes, papel dos agentes de crédito, que devem realizar uma correta leitura das potencialidades 

e adaptações do nanoempreendimento e do mercado. 

Já o economista Sidney Chavez (2013), aponta que parte significativa do sucesso do 

Crediamigo é fruto do aproveitamento das oportunidades originadas com as transformações no 

ambiente regulatório neste setor. O autor cita quatro novas regras que representaram avanços no 

incentivo ao Crediamigo: a lei n°9.790/1999; lei n°10.735/2003; lei 11.110/2005; e a medida 

provisória n°543/2011. 

A primeira lei expandiu a atuação do Estado, possibilitando a formação de vínculos 

entre entidades públicas e privadas. A segunda lei, anteriormente discutida neste estudo, tinha 

como finalidade criar funding para o setor de microcrédito. Já a terceira lei instituiu o Programa 

Nacional de MicrocréditoProdutivo Orientado (PNMPO), e a MP instituiu o Programa Crescer, 

sendo que o Crediamigo foi responsável por 81% das operações do PNMPO e 93% das do 

Programa Crescer. 

 

2.4. Resultados e Obstáculos 

 

Para finalizar o estudo de caso do Crediamigo, é importante salientar as conquistas e 

avanços do programa tanto no quesito rentabilidade quanto no quesito social. 

Analisando os relatórios de sustentabilidade do BNB, pode-se observar facilmente 

que o Crediamigo é um programa auto-sustentável, com expressiva rentabilidade e em continua 

ascensão. Em 2012, o lucro líquido do programa de microcrédito foi de  

R$508,4 milhões, que foi um valor 61,5% superior ao ano de 2011 (R$314,8 milhões). Outro 

índice que podemos analisar é o que mede o percentual de lucro que a empresa obtém em relação 

aos seus recursos próprios, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio. Este passou de 

13,57% a.a. em 2011 para 20,26% a.a. em 2012. 

Para verificar os resultados sociais, utilizarei como base novamente o estudo de 

Ricardo Soares, Flávio Barreto e Marcelo Azevedo (2011). A pesquisa utilizou três diferentes 
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parâmetros para medir a linha da pobreza: renda de até meio salário mínimo (LP ½ SM); A 

segunda (LP ½ SM-R), além de usar como referência o salário mínimo, leva em consideração os 

padrões de vida diferenciados entre os Estados; e a terceira linha (LP PV-R) também faz 

diferenciação de padrões de vida entre regiões, mas ela é condicionada pelas necessidades 

nutricionais. Utilizando o primeiro conceito de linha de pobreza (LP ½ SM), podemos verificar 

uma alta eficácia líquida e interna dos clientes em sair da condição de pobreza inicial na qual se 

encontravam. 

 

Tabela 2 - Matriz de transição 
da situação de pobreza - 

Clientes Crediamigo (2006) 
    Condição atual 

  Não 
pobre Pobre 

  

C
o

n
di

çã
o

 e
n

tr
ad

a Não 
pobre 

111.385 
(96,7%) 

3.779 
(3,3%)  

Pobre 
26.802 
(48,4%) 

28.529 
(51,6%) 

Fonte: Revista Estudos 
Econômicos (São Paulo) 
 

 

A pesquisa mostra que 48,4% dos clientes que entram no programa na situação de 

“Pobre”, ou seja, ganhando menos de ½ salário mínimo mensais, conseguiu sair desta condição. 

Por outro lado, apenas 3,3% entraram no programa como “Não Pobre” e passaram à situação de 

“Pobre”, ou seja, o risco do microempreendimento assistido pelo Crediamigo não obter sucesso e 

piorar a situação do cliente é muito baixa. 

Apesar de ainda quase 50% dos clientes não conseguirem superar a linha da pobreza, 

indiscutivelmente, o Crediamigo vem auxiliando no combate à pobreza e é um valioso 

instrumento de política pública, promovendo inclusão social, produtiva, financeira e assim, 



 

 

43 

 

contribuindo para o fortalecimento da cidadania. Apesar dos excelentes resultados conquistados, 

convém apontar alguns obstáculos que o Crediamigo ainda enfrenta que comprometem sua 

eficiência e retarda a sua velocidade de inclusão financeira, social e produtiva. 

A primeira barreira está ligada à questão aqui amplamente discutida sobre o trade-off 

entre alcance social e rentabilidade. Apesar do Crediamigo ter sido pioneiro no país em atingir 

resultados em escala macroeconômica e social significativa, conservando a sua sustentabilidade, 

ainda sim há dificuldade em atender os indivíduos inseridos no “núcleo duro” da pobreza: a 

miséria rural. Esse desafio social – atingir os mais miseráveis entre os pobres – compromete seus 

resultados. 

Sidney Chavez (2013; p.84-86) ainda enumera outros três obstáculos, entre eles a 

tendência de concentração da carteira de crédito nas unidades cearenses. Enquanto que, em 1998, 

o Ceará recebeu 11,8% dos recursos do programa, esse número subiu para 31,5% em 2011. Na 

contramão,outros Estados que possuem elevadas taxas populacionais de famílias pobres estão 

recebendo menos recursos ao longo dos anos, atingindo um patamar de 12,9% e 8% 

respectivamente. 

Outro obstáculo levantado está relacionado com sua área de ação. Recentemente, o 

BNB vem expandindo o seu raio de ação para além dos redutos tradicionais – Nordeste, o norte 

de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo – o que entra em conflito com suas origens. Apesar 

de Chavez não ignorar as vantagens de uma parceria com as demais unidades federativas, 

principalmente quanto à disseminação do know-how do Crediamigo em nível nacional, há um 

revés caso os recursos financeiros do FNE que poderiam contribuir para a redução da pobreza 

nestas áreas que ele foi desenhado para atuar, acaba escoando para partes do Estado 

mineiro,capixaba, goiano, carioca e até mesmo do Distrito Federal.  

O último obstáculo apontado por Chavez é a tendência do Crediamigo em privilegiar 

municípios que apresentam maior dinâmica econômica, inclusive em cidades metropolitanas -  

provavelmente direcionado para as periferias - comportamento típico de banco comercial. Como 

exemplo, o autor cita que em 2011, Linhares e Colatina receberam 64,9% dos desembolsos no 

Espírito Santo; já Teresina e Parnaíba receberam 32,9% dos empréstimos no Piauí; Maceió e 
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Arapiraca ganharam 22,7% dos recursos aplicados em Alagoas; e a cidade de Fortaleza recebeu 

19,1% dos desembolsos injetados no Ceará, sendo a maior beneficiáriado programa - seus 

clientes embolsaram cerca de R$ 171 milhões. Nessa crítica, não há o que estranhar caso se 

perceba que a oferta é dirigida pela demanda por crédito. Aquela não é efetivada sem haver esta 

última. 

 

2.5. Conclusões do Estudo de Caso 

 

Como conclusão do estudo de caso, podemos afirmar que foram condicionantes o 

sucesso do programa do Crediamigo:  

i) o fato da metodologia se ajustar ao ambiente social e econômico do Nordeste, ou seja, 

ter um desenho especificamente voltado para atender às necessidades da população 

mais pobre,  

ii)  as unidades de atendimento terem alta capilaridade;  

iii)  o uso da metodologia do aval solidário juntamente com uma política de capacitação 

do cliente;  

iv) o importante papel desempenhado pelos agentes de crédito, especialmente estagiários 

egressos de cursos de Agronomia;  

v) o desenvolvimento de produtos específicos para diferentes perfis de clientes;  

vi) a inclusão das mulheres; e  

vii)  a auto-sustentabilidade financeira, isto é, a adoção da cobrança de uma taxa de juros 

adequada ao retorno necessário para manutenção do Programa.  

Baseando-nos nos resultados encontrados é necessário analisar se as estratégias e 

políticas que funcionam no Crediamigo poderiam ser utilizadas no impulso de outros programas 

de microcrédito. Evidentemente, cada experiência deve ser considerada levando em conta que a 

instituição de microcrédito deve considerar o contexto social e econômico das suas respectivas 

áreas de atuação: metropolitano, urbano, suburbano, estadual, regional.  
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Neste sentido, uma leitura geral dos resultados sinaliza que é interessante uma 

estratégia de parceria com o setor público, mas que favoreça a auto sustentação do programa, em 

longo prazo, além de políticas educacionais, estruturais e de apoio técnico. Como enfatiza Soares, 

Barreto e Azevedo: 

“Ou seja, é possível que o papel do Estado, enquanto agente de desenvolvimento sustentável, esteja 

mais voltado para a construção dos condicionantes básicos exigidos pelo mercado, do que para a 

influência direta neste, ou para uma assistência unilateral de fomento sem contrapartida 

mercadológica.” (fonte) 

Desta forma, o próximo capítulo avaliará uma possível solução para a superação de 

parte dos obstáculos do microcrédito através da Educação Financeira Popular. Para tal, será 

necessário avaliar o andamento dos projetos-piloto dessa educação no país, suas tendências e 

possíveis benefícios, caso seja utilizada conjuntamente com programas de microcrédito. 
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3. Capítulo III –  

Educação Popular Financeira no Brasil 

 

Ao tornar possível aliar auto-sustentabilidade e significativos resultados sociais no 

combate à pobreza e expansão da cidadania, o Crediamigo indica que política de microcrédito vai 

muito além do que a simples concessão de crédito. Esse programa representa uma experiência 

concreta e bem sucedida da importância do papel do Estado como fomentador de atividades que 

apresentam ineficiências derivadas das falhas de mercado, e que tenham um cunho social. Sua 

capacidade de intervenção se expressa nesse programa sem necessitar ser mantido às custas de 

fundos perdidos. 

Aproveitando essa experiência concreta, o Programa Crescer de Microcrédito 

Produtivo Orientado, que estabelece novas diretrizes para as operações de microcrédito de outros 

bancos públicos federais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Banco da 

Amazônia, além do próprio Banco do Nordeste, segue um caminho promissor para as políticas 

públicas. Isto porque além de taxa reduzida de juros (0,64% ao mês), do sistema de aval solidário 

e condições mais maleáveis exigidas dos microempreendedores, como o valor do financiamento, 

garantias mais simples e melhores condições de pagamento, esses clientes ainda recebem uma 

orientação gerencial por parte da instituição de crédito, especialmente quanto ao uso e controle 

dos recursos. 

Inspirado no caso de sucesso das políticas de capacitação gerencial e financeira do 

Crediamigo, este capítulo examinará a hipótese de que a promoção da educação financeira 

popular em nível nacional é um importante aliado das políticas de microcrédito. 

 

3.1. Importância da Educação Financeira 

 

Prover os cidadãos de conhecimento financeiro significa oferecer-lhes compreensão 

dos riscos e oportunidades, escolhas conscientes, gerenciamento do orçamento familiar e 
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planejamento do futuro pessoal. Assim, ao fazer escolhas financeiras e praticar consumo 

consciente, os indivíduos tornam-se protagonistas, adquirindo melhores condições para exercer 

sua cidadania, elevando suas condições de vida.  

A Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF, instituída pelo Decreto nº 

7.397, de 22 de dezembro de 2010, tem a finalidade de promover a educação financeira e 

previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema 

financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. A ENEF 

incorpora a importância crescente da educação financeira no contexto atual do Brasil, sendo 

política de Estado, de caráter permanente e âmbito nacional, integrada por ações gratuitas de 

educação financeira, onde prevaleça o interesse público. A Estratégia prevê o envolvimento de 

toda a sociedade, por meio da execução descentralizada de suas atividades, mas de forma 

coordenada, por meio do Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), instância 

deliberativa que integra representantes do setor público e da iniciativa privada.  

A iniciativa adota como referência para o conceito de educação financeira a definição 

proposta pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), adaptada à 

realidade nacional: a Educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as 

sociedades melhoram sua compreensão dos conceitos e dos produtos financeiros, de maneira 

que, com informação, formação e orientação claras, adquiram os valores e as competências 

necessários para se tornarem conscientes das oportunidades e dos riscos neles envolvidos e, 

então, façam escolhas bem informados, saibam onde procurar ajuda, adotem outras ações que 

melhorem o seu bem-estar, contribuindo, assim, de modo consistente para formação de 

indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro.  

O PLANO DIRETOR (com seus Anexos) é o documento que consolida a Estratégia 

Nacional de Educação Financeira (ENEF), contendo os planos, programas e ações que a 

integram, conforme definido pelo CONEF. 

Recentemente, como já observado neste estudo, a distribuição da renda no Brasil 

sofreu mudanças significativas, representando migração de renda entre os brasileiros, em favor 

das classes de baixa renda. Nesse mesmo período, ampliou-se a variedade de instrumentos 

financeiros, o que favoreceu o usuário destes tipos de serviços por permitir a escolha de produtos 
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mais adequados ao seu perfil. Esse desenvolvimento do mercado financeiro aliado à recente 

evolução da inclusão bancária possibilitou maior acesso a instrumentos bancários, de crédito e de 

poupança, disponíveis em vários canais, desde correspondentes bancários, serviços on-line de 

bancos e de corretoras (Plano Diretor daEstratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF; 

2008, p.9). 

Por outro lado, o maior leque de opções e maior facilidade no acesso torna mais 

difícil a decisão do consumidor, de modo que mesmo entre produtos aparentemente similares, 

possam existir diferenças significativas de risco, rentabilidade, custos e prazos. Desse modo, é 

importante que se conheça além das características do serviço a ser contratado, também noções 

suficientes para compreender os seus ônus e riscos.  

Uma das principais funções da educação financeira popular é evitar o 

superendividamento e a inadimplência, o que contribui para a solidez e a eficiência do sistema 

financeiro. Além deste aspecto, o Plano Diretor da Enef (2008) cita ainda outros aspectos que 

realçam a importância do conhecimento financeiro nos dias de hoje. 

Entre eles é citada a relação entre a educação financeira e a mudança na composição 

etária da população nos últimos anos, decorrente dos processos simultâneos de aumento da 

longevidade – expresso no aumento da taxa de expectativa de vida de 73,48 anos para 76,51 anos 

entre 2000 e 2010 - e a redução da taxa de natalidade - que reduziu de 2,4 filhos por mulher para 

1,8 no mesmo período. Tais mudanças aumentaram a demanda por mecanismos complementares 

de aposentadoria, a fim de melhorar a qualidade de vida na terceira idade, o que significa maior 

preocupação da população em relação ao futuro, seja na necessidade de acumulação recursos, 

seja nas escolhas financeiras e na gestão de seus investimentos. 

Outro aspecto encontrado pelo estudo está relacionado com o crescente uso da 

internet como meio de informação, comunicação e de transmissão de ordens e operações, por 

bancos, corretoras e outros intermediários, o que facilitou e estimulou a entrada de participantes 

no sistema financeiro, bem como a realização de novas transações financeiras. Isto porque a 

internet proporciona uma significativa redução dos custos do serviço. No entanto, além de 

benefícios, a internet também trouxe a proliferação de ofertas irregulares de negócios e operações 

financeiras, assim como a “obtenção fraudulenta de dados bancários e financeiros por mensagens 
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eletrônicas falsas que também se tornou freqüente” (PLANO DIRETOR – ENEF; 2008, p.10). A 

fiscalização neste campo é ainda muito incipiente, portanto a educação financeira do consumidor 

poderia ser uma maneira de se evitar golpes. 

Apesar de sua importância, o grau de educação financeira dos consumidores, mesmo 

em países desenvolvidos, é baixo. O estudo defende que, de forma geral, os principais 

empecilhos ao investimento por parte das famílias derivam da falta de informações e 

conhecimentos básicos sobre finanças, desconforto com a idéia de investir, dificuldade de abrir 

mão da satisfação dos desejos imediatos e problemas decorrentes de dívidas contraídas. 

Além disso, observa-se que são justamente os mais carentes que estão em situação de 

maior vulnerabilidade em relação ao sistema financeiro. Isto porque o grau de educação 

financeira é geralmente mais elevado quanto maior for a renda e o grau de escolaridade. Este 

ponto evidencia a importância da educação financeira no setor de microcrédito que é justamente 

voltado para estas famílias de baixa renda. 

 

3.2. Quadro do grau de educação financeira no Brasil 

 

Em 2008 foi realizada pelo Instituto Data Popular uma pesquisa nacional em seis 

capitais,  com o objetivo de avaliar o grau de educação financeira da população brasileira, 

detalhando diferentes temas relacionados, como orçamento doméstico, hábitos de consumo e de 

poupança, relação com as instituições do sistema financeiro, conhecimento e percepção dos 

diferentes produtos financeiros e meios de pagamento, abordando as formas de poupança, o 

crédito, o investimento, a previdência, os seguros, a capitalização. Também foi investigado o 

nível de conhecimento dos cidadãos com relação aos órgãos reguladores do Sistema Financeiro 

Nacional.  

A obtenção de dados acerca do nível de conhecimento financeiro dos brasileiros é 

importante, pois serve de base para os direcionamentos das políticas regulatórias adequadas, bem 

como aponta as áreas nas quais o cidadão é mais vulnerável, por desinformação ou falta de 

habilidades específicas para compreender tais produtos e serviços que lhe são oferecidos pelo 
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mercado financeiro, dirigindo, desse modo, os esforços educacionais do governo. Ademais, tais 

informações são essenciais para verificar se ações no passado na educação financeira produziram 

impactos significativos no grau de conhecimento financeiro da população brasileira. 

Dentre os tópicos pesquisados, podemos citar alguns que foram essenciais para 

descrever o atual quadro da educação financeira dos brasileiros. 

 

a) Hábito de controlar gastos de consumo e investir 

A maior parte dos brasileiros não se preocupa em economizar para guardar dinheiro para sua 

aposentadoria. Segundo a pesquisa, a percepção de que por meio de um investimento com juros 

compostos “o dinheiro pode gerar mais dinheiro”, ainda é muito baixa. 

Apenas 44% dos entrevistados declararam que eles ou alguém da família investem, mensalmente, 

sendo que para os aposentados este percentual cai para 31%. Dividindo por classes de renda, os 

entrevistados que conseguem poupar algum dinheiro todo mês, podemos observar a disparidade 

entre classes socioeconômicas, já que quanto mais baixa a classe, menor a capacidade de investir 

e poupar. 

 

Tabela 3 - Entrevistados que conseguem poupar algum dinheiro todo mês (%) – Por classe 

Classe A Classe B Classe C Classe D 
77 53 42 31 

Fonte: Plano Diretor ENEF (2008) 

 

 

Aplicando a mesma divisão para avaliar os entrevistados que investem pensando na 

aposentadoria, fica evidente que, com a mudança da estrutura etária brasileira, o problema do 

financiamento dos gastos durante a aposentadoria vai se tornando um problema cada vez mais 

concreto no país,com destaque para o baixo percentual da classe D (23%), por não haver sobra 

líquida de renda. 
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Tabela 4 - Entrevistados que conseguem poupar pensando na aposentadoria (%) – Por 
classe   

Classe A Classe B Classe C Classe D 
37 53 28 23 

Fonte: Plano Diretor ENEF (2008) 

 

 

b) Juros e parcelas  

A pesquisa revelou a existência de uma preferência pelo consumo imediato, 

financiado pelo crédito. Apesar de na maioria dos casos as prestações embutirem taxas de juros 

maiores, grande parte dos entrevistados, nem sempre estão cientes do valor dos encargos 

financeiros cobrados. Na verdade, surpreendentemente, a maior parte dos entrevistados 

considera uma vantagem o fato de que o total de juros cobrados não esteja explícito. Isto quer 

dizer que para alguns é mais reconfortante desconhecer o peso real dos juros. 

 

Tabela 5 - Preponderância da atenção em compras parceladas (%) – Por classe 
 Classe A Classe B Classe C Classe D 
Aos juros 81 70 67 61 

Às parcelas 19 30 33 39 

Fonte: Plano Diretor ENEF (2008) 

 

Tabela 6 - Preferência entre parcelas mais baixas com juros mais altos e parcelas mais 
altas com juros mais baixos (%) – Por anos de estudo 

   0 a 3 
anos 

4 a 7 
anos 

8 a 10 
anos 

11 a 14 
anos 

15 ou 
mais  

Preferência por parcela mais baixa  47 31 36 28 21 

Preferência por juros mais baixos  53 69 64 72 79 

Fonte: Plano Diretor ENEF (2008) 
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Outras informações importantes extraídas da pesquisa quanto ao tema “despesa das 

famílias” é a constatação de que a mulher é a principal responsável na administração do 

orçamento doméstico, assim como foi constatado que muitos dos entrevistados confundiam 

investimento com o consumo ou alguma compra de bens de consumo duráveis. 

 

c) Relação com os bancos 

A maior parte das pessoas mantém uma relação distanciada dos bancos. A imagem 

destes está associada a cobrança de taxas e tarifas, sendo que a pesquisa aponta para certa 

desconfiança em relação a essas instituições. A título de ilustração, muitos entrevistados 

afirmaram preferir sacar o salário ou a aposentadoria e guardá-los em casa, sendo comum que 

não se conheça o gerente de sua conta, algo que normalmente só acontece quando há necessidade 

de solicitação de um empréstimo. 

 

Tabela 7 - Relacionamento dos entrevistados com os bancos (%) 

Não possuem conta  17 

Só possuem conta de poupança  16 

Só possuem conta de poupança  27 

Possuem conta de poupança e conta-corrente  40 

Fonte: Plano Diretor ENEF (2008) 

 

 

d) Produtos financeiros 

Outro tópico que não poderia faltar para se traçar o quadro da educação financeira 

dos brasileiros é o grau de utilização dos principais produtos financeiros. Para tal foram 

detectadas as percentagens de utilização dos diferentes tipos de produtos e serviços financeiros, 

por parte dos entrevistados detentores de conta corrente: cartão de débito (88%), cartão de crédito 

(71%), limite especial do banco (52%), cartão da loja (51%) e cheque (45%).  
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Quanto ao cartão de débito, verificou-se que dos entrevistados com conta em banco 

da classe A, 90% tinham cartão de débito e consideravam esse instrumento prático e seguro. Na 

classe D, esse percentual cai para 55%. 

Em relação ao cartão de loja, poder parcelar a compra, ficar livre da anuidade e ter 

acesso imediato ao bem de consumo são as principais vantagens apontadas na pesquisa por seus 

detentores. Os pontos negativos, ainda de acordo com eles, são que o pagamento só pode ser feito 

na própria loja e que os juros e as taxas de administração podem não estar claramente definidos. 

Por fim, cabe destacar que, segundo o estudo, 56% dos entrevistados possuem cartão 

de crédito, sendo que 75% da classe A contam com esse meio de pagamento, enquanto que 

apenas 33% da classe D possuem este produto. As três principais vantagens apontadas para o 

cartão de crédito são: i) é aceito em qualquer lugar;  ii) oferece prazo maior para o pagamento; e 

iii) proporciona a compra com mais segurança. Boa parte dos entrevistados, no entanto, 

desconhece o mecanismo de juros na cobrança dos cartões, o que pode contribuir para o 

endividamento. 

 

e) Linhas de crédito / empréstimos  

Outro dado relevante levantado pela pesquisa é que são os paulistas que pedem mais 

dinheiro emprestado - 77% dos entrevistados já recorreram a alguma ajuda. A prática é menos 

comum no Recife e em Porto Alegre, onde apenas 46% e 57%, respectivamente, costumam tomar 

empréstimos. A pesquisa também mostra que a tomada de empréstimo é mais frequente entre as 

classes B e C e entre os trabalhadores com empregos formais. 

As classes C e D costumam pedir dinheiro emprestado a parentes e amigos, já as 

classes A e B, às instituições financeiras. 
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Tabela 8 - Opções preferidas de obtenção de empréstimo (%) – Por classe 

 
Classe A Classe B Classe C Classe D 

Parentes  35 35 39 50 

Bancos 54 47 35 13 

Amigos/vizinhos  9 11 22 31 

Financeiras 2 6 4 6 

Fonte: Plano Diretor ENEF (2008) 

 

 

f) Seguros  

Nesta área, o produto mais popular é o seguro de vida, em que 40% dos entrevistados 

declararam ter. Já o seguro contra acidentes pessoais é um benefício utilizado por 22%, enquanto 

que o seguro de garantia estendida é utilizado por apenas 15% dos entrevistados. 

 

g) Previdência privada  

Cerca de 13% dos entrevistados declararam ter planos dessa natureza. Mesmo na 

classe A, somente 34% dos entrevistados possuem previdência privada, percentual que se reduz 

para 7% entre as pessoas da classe D. 

 

h) Investimentos  

Para a maioria das pessoas, poupar é sinônimo de guardar dinheiro para garantir o 

futuro, seja para os estudos dos filhos, seja para o caso de alguma eventualidade, sendo que 

poucos visam a multiplicação do capital. Os grupos que declararam investir mais foram os 

homens – entre eles, 52% declararam investir, contra35% das mulheres entrevistadas. Como 

esperado, também as pessoas com maior renda e residentes na cidade de São Paulo, centro 

financeiro do País, preocupam-se mais com sua vida financeira. 
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Tabela 9 - Aplicações dos entrevistados que declararam possuir investimentos – 
(%) 

Conta de poupança 78 

Mercadorias 9 

Ações 8 

Imóveis 7 

Fundos de investimento DI 5 

Títulos de capitalização 4 

CDB 3 

Ouro e moedas estrangeiras 2 

Fonte: Plano Diretor ENEF (2008) 

 

 

A conta de poupança é o investimento mais comum no Brasil. Bastante popular 

dentre as pessoas com menor renda familiar, é a preferida dentre os mais idosos e os de menor 

escolaridade. As principais vantagens apontadas são: 

i) não cobrança de taxas;  

ii) utilização pela classe C como uma espécie de conta-corrente;  

iii) fornecimento de cartão de débito (segurança e comodidade);  

iv) não incidência de Imposto de Renda;  

v) ausência de risco; e  

vi) inexistência de prazo para sacar. 

 Do total dos entrevistados, 68% dos integrantes das classes A e B declararam que 

têm dinheiro em conta de poupança, contra 84% dos integrantes das classes C e D. 

Aplicar na bolsa ainda é uma prática distante e desconhecida, predominando a ainda a 

percepção de que esta atividade é exclusiva para pessoas mais ricas. 

 



 

 

56 

 

Conclusão 

 

Pelos resultados da pesquisa podemos visualizar o quão limitado ainda é o nível de 

educação financeira da população brasileira. A pesquisa revelou que o modo pelo qual os 

brasileiros enxergam o dinheiro é muito mais como um meio de pagamento de uso cotidiano do 

que uma riqueza em forma líquida que se valoriza caso seja aplicada em ativos financeiros.  

Desta forma, investimento é visto pela maior parte dos entrevistados como sinônimo de comprar 

bens, ou seja, confunde-se investimento com consumo, sendo que os indivíduos das classes mais 

baixas são os que mais carecessem de conhecimento no assunto. 

 

3.3 Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF 

 

Como vimos, a ascensão econômica de novos consumidores coloca esses indivíduos 

em contato com instrumentos e operações financeiras – que vêm se sofisticando, com a 

ampliação do leque de opções oferecidas à população - sem que eles estejam preparados para 

compreendê-los e lidar com eles. Não apenas é difícil o acesso às informações, mas também falta 

conhecimento para compreender as características, os riscos e as oportunidades envolvidos em 

cada decisão. Desta forma o problema da educação financeira começou a ganhar destaque tanto 

para iniciativa privada quanto para o Estado. 

No entanto, o estudo da FEBRABAN (2011) constatou que as iniciativas de educação 

financeira ainda são insuficientes. Sua massificação em larga escala é necessária, já que o estudo 

estimou que em 15 anos a classe C ganhará mais 32 milhões de pessoas e representará 60% da 

população e que o país contará com mais 7 milhões de empreendedores individuais e 8 milhões 

de novos pequenos e microempresários.  

Nesse sentido, foi desenvolvida a Estratégia Nacional de Educação Financeira 

(ENEF) com a finalidade de promover a educação financeira e previdenciária, e de contribuir 

para o fortalecimento da cidadania, para a eficiência e solidez do SFN e para a tomada de 
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decisões conscientes por parte dos consumidores. A ENEF consubstancia os esforços do Banco 

Central do Brasil (BCB), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (Previc) e da Superintendência de Seguros Privados 

(Susep), além de envolver outras entidades do governo, da iniciativa privada e da sociedade civil. 

As diretrizes que norteiam as ações da Estratégia são: 

• Programa de Estado de caráter permanente; 

• ações de interesse público; 

• âmbito nacional; 

• gestão centralizada e execução descentralizada; 

• três níveis de atuação (informação, educação e aconselhamento); 

• avaliação e revisão permanentes e periódicas. 

Durante a elaboração do Enef, percebeu-se que seria inviável planejar e executar essa 

estratégia apenas com o apoio dos órgãos que compõe o do Comitê de Regulação e Fiscalização 

dos Mercados Financeiros, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização (Coremec). 

Assim, articulou-se instâncias governamentais e a iniciativa privada, sendo fundamental a 

cooperação entre os órgãos supervisores do sistema financeiro e os responsáveis pelas políticas 

públicas para a educação. 

O Enef se propõe a atuar em dois segmentos de público-alvo. Um deles são as 

crianças e jovens, que serão atendidos através de programas desenvolvidos nas escolas de ensino 

fundamental e médio, sob orientação do Ministério da Educação e participação das Secretarias de 

Educação estaduais e municipais (PLANO DIRETOR – ENEF; 2008, p.88). 

A falta, em grande parte das escolas, de disciplinas sobre noções de Comércio, 

Economia, Impostos e Finanças tem uma séria conseqüência, pois a maioria dos adultos não tem 

uma nova oportunidade de aprender sobre estes assuntos e segue pelo resto da vida sem instrução 

financeira e sem habilidade para gerir a sua renda. Denise Kern, em seu estudo sobre a 

importância da educação financeira na escola pública, salienta ainda que “as consequências se 
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tornam mais graves se levarmos em conta que ninguém, qualquer que seja a sua profissão, está 

livre dos problemas ligados ao mundo do dinheiro e dos impostos “(KERN; 2011, p.175). A 

educação financeira desde cedo, portanto, é uma forma de contribuir para a formação do cidadão 

para a vida, devendo ter um caráter amplo, sistemático e permanente.  

O segundo público-alvo é constituído por adultos que possuem carência de 

informações financeiras de toda ordem e em vários planos de complexidade. O planejamento da 

educação financeira para adultos deve levar em conta fatores como a dimensão do território 

brasileiro, as dificuldades de acesso a informações, a diversidade cultural, os graus de 

escolaridade, as faixas etárias, os nichos de atuação, entre outros. Desta forma existem infinitas 

formas de estratificação do público-alvo, dos temas e das maneiras de transmitir informações e 

orientações, bem como as formas de contribuir na formação dos indivíduos neste assunto. 

Os temas priorizados pelo Enef são: inclusão financeira, proteção ao consumidor, 

finanças pessoais, noções de economia, noções do sistema financeiro nacional, crédito e 

microcrédito, consumo consciente, previdência, preparação para aposentadoria, investimentos, 

seguros, capitalização. 

Já as ações focam em palestras, publicações e cartilhas, seminários, encontros 

regionais, concursos, centrais de atendimento, campanhas publicitárias, cursos, programas de 

televisão, programas de radio, feiras, espaços culturais, visitas programadas. 

Mais detalhadamente, o Enef visa formar tutores e multiplicadores, com o intuito de 

capacitar grande número de pessoas que possam multiplicar conhecimentos de educação 

financeira para a população adulta. Grupos tutoriais são constituídos para atuar na formação e no 

acompanhamento destes multiplicadores, esclarecendo dúvidas, participando de fóruns de 

discussão e de processos de avaliação de ações realizadas. Além disso, foi criado um fórum 

virtual como um espaço de discussão, e cursos presenciais e a distancia sobre temas específicos 

de educação financeira são promovidos regularmente. 

Desta forma, é necessário diferentes abordagens nas ações de educação financeira, 

voltadas para informar, formar e orientar o maior número de pessoas possível, utilizando-se de 

diversos veículos de comunicação, entre eles internet televisão, radio, imprensa escrita, telefonia 

e TV WEB.                                                                                                                                                                                                                                                        
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Ademais, para alavancar a atuação do Enef no segmento adulto, é fundamental 

estabelecer parcerias com entidades diversas, públicas e privadas, que já desenvolvam ou que 

tenham condições de desenvolver ações de educação financeira. 

Destacam-se como segmentos potenciais para parcerias o Sistema S, sindicatos, 

associações de classe, confederações, cooperativas, organizações não governamentais, Serasa e 

SPC, Forças armadas, universidades, servidores públicos e grupos religiosos. 

 

3.4. Microcrédito e Educação financeira 

 

Por ser recente e se tratar de um objeto de longo prazo que é a educação, os 

resultados do Enef ainda não são significativos, porem já deu frutos, como o fato de que, a partir 

de 2013, a educação financeira passará a fazer parte do ensino nas escolas públicas e municipais 

que decidirem pela inclusão da disciplina em sua grade curricular. 

Empreender esforço coordenado e uniforme para aumentar o grau de educação 

financeira da população não é uma tarefa simples. A experiência do Enef nos ensina que esse 

projeto deve ser realizado de forma descentralizada, com uso intensivo de parcerias estratégicas, 

de âmbito nacional, e de colaboradores locais, conhecedores das peculiaridades de cada 

comunidade. 

Além disso, faz parte da estratégia do Enef o mapeamento das iniciativas da educação 

financeira no Brasil, que possibilitará uma maior compreensão acerca da dimensão das iniciativas 

de educação financeira existentes no Brasil, e contribuirá para que organizações que atuam com 

esse segmento se conheçam e possam trocar experiências. 

Tais medidas adotadas devem impulsionar a educação financeira no país, inclusive a 

dos adultos de baixa renda, que são o foco da atividade de microcrédito. A expansão do 

conhecimento financeiro só tem a contribuir para impulsionar este setor. Uma gestão financeira 

mais consciente por parte do microempreendedor lhe possibilita auferir maiores lucros em seu 

negócio, e assim obter uma maior capacidade de consumir e/ou reinvestir o que aumenta o 



 

 

60 

 

multiplicador de renda e emprego com desdobramentos positivos na sociedade. Do lado da oferta, 

se os microempreendimentos geram lucro e expandem, a instituição credora também lucra mais. 

Este foi um dos fatores que permitiu a auto-sustentabilidade do Crediamigo. Além do mais, com 

um maior nível de conhecimento financeiro dos clientes sustentado por selos de qualidade do 

governo, o receio de outras instituições em entrar no mercado de microcrédito se reduziria, 

ampliando a oferta e atendendo a demanda potencial que ainda é muito superior à oferta. 
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4. Conclusão 

 

O Banco Grameen e seu principal criador, Muhammad Yunus, inspiraram milhares de 

pessoas a popularizarem o microcrédito em diversos países. O imaginário social que passou a ser 

vinculado ao microcrédito era que ele era a panacéia, ou seja, qualquer coisa que se acredite 

possa remediar vários ou todos os males, espécie de solução para a erradicação da miséria no 

sistema capitalista. Como exposto anteriormente, é inegável certo impacto positivo do Banco 

Grameen no país extremamente pobre e na sociedade predominantemente rural de Bangladesh, 

principalmente na emancipação das reprimidas mulheres bengalesas por parte de uma cultura 

mulçumana sexista. No entanto, esta monografia levantou argumentos para falsear essa hipótese e 

sustentar que o acesso ao microcrédito em si não é capaz de romper com o “ciclo da pobreza”.  

Evidentemente, não podemos subestimar a importância do microcrédito nas 

localidades onde atua, principalmente no que concerne a ser um instrumento para a emancipação 

financeira das mulheres em relação ao homem ex-provedor do lar. A conclusão que chegamos é 

que há pelo menos três motivos para que o microcrédito priorize a mulher:  

a) elas apresentam menores taxas de inadimplência; 

b) a mulher passaria a obter um papel maior no provimento da renda familiar, conquistando assim 

um maior “poder de barganha” nas decisões dos gastos familiares, e, como apontou a PNAD e o 

Banco Mundial, isto geraria um maior bem-estar social, pois elas normalmente gastam mais com 

seus filhos do que consigo mesmo, incluindo a educação deles e dela própria;  

c) uma vez que a mulher desenvolva um micro empreendimento e se torne mais influente nas 

decisões da família, ela se emancipa e a tendência é que continue a se informar e educar cada vez 

mais, ou seja, o microcrédito se torna um instrumento de combate à desigualdade de gênero. 

No Brasil, predominou durante a era neoliberal (anos 90) a ideia de certa forma 

ingênua de que por “geração espontânea” as livres forças do mercado levariam a brotar, no solo 

nacional, a partir de miseráveis transformados em bem-sucedidos microempresários, a 

erradicação da pobreza. De lambuja,a simples focalização nas mulheres seria suficiente para 

obter impactos sociais em níveis satisfatórios. 
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Este modo de concepção do microcrédito ignora dois pontos essenciais:  

i) a desigualdade da riqueza é inerente ao sistema capitalista, criando barreiras que excluem 

grande parte da população da posse da riqueza em contínua valorização; e que; 

ii) desta forma, o conceito de pobreza e o rompimento do ciclo da pobreza é muito mais 

complexo do que a mera falta de acesso a poucos recursos meios monetários. 

Levando em conta tais considerações, constatou-se, portanto, a importância do papel 

do Estado em promover essa e outras políticas públicas em conjunto com a finalidade de obter 

uma menor desigualdade social. No caso específico do microcrédito, é necessário também prover 

um ambiente educacional, institucional e macroeconômico propício à microempreendimentos. 

Somente a partir de 2003 é que a política de microcrédito passou a ganhar de fato 

contornos de política social-desenvolvimentista. O que estava por trás desta inflexão na 

concepção de microcrédito como uma prioridade, mas não exclusiva, era um ambicioso plano de 

inclusão financeira que pretendia que o sistema bancário brasileiro atendesse toda a massa 

populacional do país, o que aumentaria interação entre os multiplicadores de renda e moeda em 

um círculo virtuoso. Concomitantemente à sequência riqueza-crédito-gastos-renda haveria 

aumento no total de aplicações em ativos financeiros que servem de lastro como passivos 

bancários dos empréstimos efetuados pelos bancos para alavancar os gastos, seja em consumo, 

seja em investimento. 

Foi a partir de então que os objetivos que passaram a nortear os programas de 

microcrédito mudaram. O governo do presidente Lula tomou medidas no sentido da 

democratização do acesso ao crédito e a outros serviços bancários – como a criação do Programa 

de Microcrédito Produtivo Orientado em 2005 – para atingir expressiva redução da exclusão 

financeira dos trabalhadores informais, das micro e pequenas empresas e, especialmente, da 

população de baixa renda, além de também gerar renda e oportunidades de trabalho. 

Esta monografia constatou que houve de fato um intenso movimento de inclusão 

bancária e financeira dos últimos anos, inclusive uma expansão no setor de microcrédito, porém 

verificou-se também que este ainda não se consolidou no país. A demanda potencial ainda é 
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muito superior a oferta nesta atividade devido aos obstáculos estruturais apontados por este 

estudo. 

O programa de microcrédito do Banco do Nordeste, o Crediamigo, foi objeto de 

atenção especial, devido a sua capacidade de driblar os obstáculos e ter conseguido atingir 

expressivo impacto social além de sustentabilidade financeira. O estudo de caso deste programa 

revelou uma estreita relação entre os condicionantes de seu sucesso com as características do 

ambiente socioeconômico nordestino, mais similares com as encontradas pelo “Banco das 

Aldeias” (Grameen Bank) de Bangladesh. 

Foi observado que nessa região, atrasada em diversos indicadores sociais e fora do 

eixo de concentração industrial, concentra grande parte das famílias que vivem abaixo da linha de 

pobreza – menos de R$70 reais mensais, e pior, que estas famílias vivem com uma infra-

estrutura, comparativamente mais precária, como indica o alto índice de famílias miseráveis que 

moram em domicílios com saneamento inadequado. Como consequência destas variáveis, há uma 

elevada taxa de trabalhadores por conta própria na região, além de indícios de que estes 

trabalhadores autônomos nordestinos recebam em média, relativamente menos no que os 

autônomos das demais regiões. 

Desta forma, a combinação destes fatores - elevada taxa de famílias vivendo abaixo 

da pobreza, em condições muito precárias; restrita oportunidade de emprego na indústria e 

elevado número de trabalhadores conta própria de pequeno porte de reduzidas margens de lucro – 

favoreceu a formação de uma considerável demanda potencial para o microcrédito. Sem contar o 

fato de que esta é uma das regiões em que o moderno Sistema Financeiro Nacional menos se 

desenvolveu para atender empreendedores das camadas mais baixas, apesar do esforço recente 

neste sentido. 

No capítulo II também foi avaliado outro aspecto do ambiente socioeconômico 

nordestino, a questão da maior parte da população desta região viver em centros urbanos não-

metropolitanos. Como neste meio semi-rural as relações sociais tendem a ser mais estreitas e 

pessoais, assim como a violência menos acentuada, a probabilidade do sistema de aval solidário 

do microcrédito funcionar na região nordestina é muito maior, pois este depende de um elevado 

grau de confiança e conhecimento mútuo nos grupos formados. 
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Ademais, o estudo de caso analisou a condição da mulher nordestina, onde indícios 

apontam para uma desigualdade mais forte nesta região, provável resquício cultural e social do 

sistema patriarcal escravista da época colonial. De um lado o Crediamigo ao manter 2/3 de seus 

clientes do sexo feminino, sendo que apenas 1/3 dos microempresários urbanos nordestinos são 

mulheres, colabora para a emancipação destas no âmbito econômico, social e cultural, enquanto 

que elas favorecem o programa ao potencializar o bem-estar familiar gerado pelo crédito – como 

discutido anteriormente -com taxas de inadimplência menores, apesar de auferirem, em média, 

lucros menores dos microempreendimentos.  

Desta forma, podemos afirmar que a política de microcrédito tradicional do modelo 

do Banco Grameen, que consiste no sistema de aval solidário, foco nas mulheres e nos pobres, 

estava em consonância com o ambiente econômico e social da região de maior atuação do 

Crediamigo. Além deste aspecto determinante, este programa foi desenhado para se adequar às 

características nordestinas, desenvolvendo uma metodologia altamente eficaz para atender a 

população mais pobre, como exemplo: 

• alta capilaridade de suas “agências itinerantes” instaladas em Kombis;  

• política de capacitação do cliente concomitante à concessão de crédito;  

• desenho de produtos específicos para diferentes perfis dos clientes;  

• auto-sustentabilidade financeira do Banco do Nordeste do Brasil com os recursos para-

fiscais do FNE – Fundo Constitucional do Financiamento do Nordeste. 

Observando as conclusões desse estudo de caso, auferimos que, portanto, o sucesso 

de um programa de microcrédito deve considerar o contexto social e econômico das suas 

respectivas áreas de atuação. A experiência do Crediamigo também contribuiu para a elaboração 

do novo programa do governo federal no setor de microcrédito, com destaque ao recente 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – Crescer, que estabelece diretrizes para 

as operações de microcrédito de bancos públicos, como o sistema de aval solidário, condições 

mais maleáveis aos diferentes perfis dos clientes e orientação gerencial ao cliente. Ele está no 

caminho certo para o estímulo desta atividade (MPO), desde que não o confunda como substituto 

do crédito de consumo popular. 
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Como ação complementar ao PNMPO – Crescer, este estudo sustentou que medidas 

no sentido da promoção da educação financeira popular propiciariam benefícios ao setor como 

um todo. Além de conhecimento financeiro significar um melhor gerenciamento e planejamento 

da sua renda e escolhas financeiras em um contexto de expansão da gama de produtos financeiros 

e inclusão financeira, ele representa também melhores condições para o indivíduo exercer sua 

cidadania, elevando suas condições de vida.   

O quadro do atual nível de educação financeira no país, discutido no capítulo III, 

mostra o baixo conhecimento dos brasileiros nesta área, principalmente os de baixas condições 

sociais. Foi concluído que grande parte dos brasileiros enxerga o dinheiro mais como um meio de 

pagamento de uso cotidiano, em vez de vê-lo como uma forma de riqueza líquida que se valoriza 

desde que aplicada em ativos financeiros que remuneram com juros compostos. Em aparente 

paradoxo, o investimento é visto como sinônimo de consumir, isto é, “investir em bens de 

consumo duráveis”! 

À exemplo da experiência da Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef), este 

estudo deduziu que os projetos de educação neste ramo devem ser realizados de forma 

descentralizada, com uso intensivo de parcerias estratégicas, seja de âmbito nacional, seja com 

colaboradores locais, conhecedores das peculiaridades de cada comunidade. 

Os dados apresentado evidenciam que o microcrédito ainda está longe de se 

consolidar no país como uma política macrossocial de grande impacto nacional. Contribui mais 

para o desenvolvimento local. A atuação do Estado neste setor é essencial para estimulá-lo, pois 

as “livres forças de mercado”, espontaneamente, não o farão sem finalidade lucrativa ou com 

elevado custo de oportunidade. Levantamos evidências de que ele vem sendo implementado com 

importantes medidas nesta direção de política social ativa. No entanto, os resultados ainda não 

surtiram o efeito esperado em termos de uma escala maior de desenvolvimento local. Portanto, 

concluímos que, para superar os obstáculos estruturais enfrentados por esta atividade, se faz 

necessário também outras ações tais como a promoção em nível nacional da Educação 

Financeira. 
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