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Estrutura da apresentação 
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Problemas 
decorrentes de 

Diagnóstico Propostas 
Neoliberal Pragmática Intervencionista 

Instabilidade 
macroeconômica 

Adaptação ao 
ambiente 
macroeconômico. 

Estabilizar  
o quadro 
macroeconômico e 
deixar mercado 
livre. 

Incentivar bancos 
operarem com 
spreads menores e 
expandirem  mais o 
crédito. 

O governo deveria 
tomar medidas diretas 
no mercado. 

Dificuldades de 
informações e de 
mensuração de riscos 
pelos bancos. 

Assimetria de 
informações. 

Organizar sistemas 
de informações. 

Incentivar bancos 
operarem com 
círculo mais amplo 
de empresas. 

Obrigar bancos 
“reabilitar” clientes 
via direcionamento do 
crédito. 

Presença excessiva e 
ineficiente do governo 

Diagnósticos 
desdobravam-se em 
três vertentes. 

Deixar os bancos 
privados fazerem 
aplicações livres no 
mercado. 

Incentivar bancos 
cortarem  juros e 
melhorar o acesso 
ao crédito. 

Utilizar mais 
agressivamente as 
fontes parafiscais e os  
bancos oficiais. 

Deficiências 
institucionais e legais 

Risco jurídico. Atenuar a proteção 
jurídica aos 
credores e agilizar 
procedimentos 
judiciais. 

Melhorar a 
legislação do 
mercado de capitais. 

Regularizar a posse de 
imóveis rurais e 
urbanos para servir 
como garantia de 
empréstimos. 

Estrutura oligopólica 
do setor bancário 
privado 

Líderes 
administram a 
concorrência. 

Tomar medidas de 
ampliação da 
concorrência. 

Ampliar e liberar 
alternativas de 
crédito. 

Usar  mais 
agressivamente os 
bancos federais. 

Fragilidade e pouco 
desenvolvimento dos 
instrumentos e 
sistemas 
especializados 

Bancos múltiplos 
dominam também 
segmentos não 
bancários. 

Contra 
instrumentos 
públicos e as 
atividades de 
microfinanças. 

Ampliação do 
acesso popular a 
bancos e crédito. 

Recebimento de 
depósitos pelas 
cooperativas e 
organizações de 
microfinanças, para 
formação de funding. 

Problemas de Acesso ao Crédito Antes de 2003 



Problemas de acesso ao 
crédito 

1. Problemas decorrentes de 
instabilidade macroeconômica.  
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Diagnóstico 

•  O sistema financeiro nacional teria se 
adaptado ao ambiente macroeconômico 
em que a rentabilidade dos títulos 
públicos, com segurança elevada, 
permitiria manutenção de lucros elevados.  

•  Os riscos elevados de crédito 
decorreriam da instabilidade permanente, 
potencial e efetiva.  
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Proposta neoliberal 
•  Para a oferta de crédito crescer de acordo  

com a melhor alocação de capitais,  
nos setores mais competitivos,  
a política do governo deveria ser:  

1.  concentrar em estabilizar o quadro 
macroeconômico e  

2.  deixar o sistema financeiro operar com 
liberdade. 
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Visão pragmática 

•  Mesmo com a estabilidade da economia,  
os bancos privados:  

1.  continuariam concentrando suas operações de 
crédito em um universo de clientes limitado, 
capazes de oferecer garantias adequadas, e  

2.  prefeririam operar com spreads altos  
do que expandir muito o crédito.  
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Proposta intervencionista 

•  O governo deveria tomar medidas para:  

1.  garantir a ampliação  
e o direcionamento do crédito e  

2.  apoiar instrumentos especiais para 
ampliar e baratear a oferta de crédito e 
financiamento. 



Problemas de acesso ao 
crédito 

2. Problemas decorrentes de 
dificuldades de informações e de 

mensuração de riscos pelos 
bancos.  



10 

Diagnósticos 

•  Decorreriam da assimetria de informações 
agravadas:  

1.  pelas enormes desigualdades do País,  

2.  pelo baixo nível cultural, e  

3.  pela dificuldade de prestação de informações 
e de gerenciamento das empresas.  
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Proposta Neoliberal 

•  O governo deveria:  
organizar sistemas de informações eficientes,  
garantindo transparência e  
difusão de informações  
com custo baixo  
para todo o sistema financeiro.  
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Visão pragmática 

•  Em momentos de melhoria de 
expectativas, os próprios bancos 
tomariam a iniciativa de “reabilitar” clientes 
excluídos por inadimplência  
ou garantias julgadas insuficientes. 
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Visão intervencionista 

•  A questão de informações e garantias  
era secundária, pois mesmo com 
melhores informações, os bancos 
privados prefeririam sempre operar com 
um círculo limitado de empresas, se fosse 
possível assim garantir sua rentabilidade. 

•  A solução  seria elevar o direcionamento 
do crédito. 



Problemas de acesso ao 
crédito 

3. Problemas decorrentes de 
presença excessiva e 

ineficiente do governo.  
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Diagnóstico 
•  Desdobrava-se em três vertentes:  

1. A liberal dizia que havia expulsão dos tomadores privados 
com a carga tributária elevada, sobreposta à forte demanda 
de financiamento originada do expressivo déficit público 
nominal e da dívida pública muito alta.  

2. A neoliberal achava que a presença de fontes públicas 
poderosas (BNDES, FGTS) desestimulava  
o desenvolvimento do crédito privado de longo prazo, 
inclusive pela prática de crédito direcionado.  

3. A novokeynesiana afirmava que a expectativa  
de apoio do banco central estimulava a ineficiência e  
a acomodação dos bancos privados.  
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Propostas neoliberais 
1.  Reduzir o déficit nominal com corte de 

despesas, superávit primário e redução de 
juros para aliviar o crescimento da dívida. 

2.  Remover as cunhas fiscais e  
as exigências de obrigatoriedades  
sobre os bancos.  

3.  Reorientar os fundos sociais (FGTS, FAT) para 
os bancos privados fazerem aplicações livres 
no mercado. 
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Proposta pragmática 
•  Mesmo com dívida elevada, o corte de juros e 

a melhoria do acesso ao crédito bastariam 
para criar um efeito multiplicador  da renda 
suficiente e:  

1.  expandir o total do crédito;  

2.  diluir progressivamente  
o peso da dívida pública mobiliária.  
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Proposta intervencionista 

•  O governo deveria utilizar mais 
agressivamente as fontes para-fiscais 
(FGTS, FAT) e os seus bancos,  
para ampliar e dinamizar programas de 
micro-finanças e inclusão bancária,  
único caminho para romper com a inércia 
dos bancos privados. 



Problemas de acesso ao 
crédito 

4. Problemas decorrentes de 
deficiências institucionais e 

legais.  
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Diagnóstico 
•  Problemas decorrentes de deficiências 

institucionais e legais referiam-se:  

1.  à defesa excessiva e inadequada  
dos direitos dos devedores,  

2.  à legislação inadequada  
no mercado de capitais,  

3.  à fragilidade dos direitos de propriedades da 
maior parte da população e  

4.  ao atraso institucional das empresas. 
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Proposta neoliberal 

1.  Atenuar a proteção jurídica  
aos credores.  

2.  Agilizar procedimentos judiciais  
para cobrança de dívidas e  
execução de garantias.  
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Propostas pragmáticas 

1.  Melhorar a legislação do mercado de 
capitais de modo a ampliar sua liquidez.  

2.  Facilitar a formação de fundos  
de forma a favorecer a colocação de 
papéis de empresas de alto risco  
e de pequeno porte. 
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Propostas intervencionistas 
1.  Regularizar a posse de imóveis rurais e 

urbanos para os pequenos empreendedores 
utilizarem como garantia para obtenção de 
crédito. 

2.  Superar o atraso cultural e organizacional das 
pequenas e médias empresas. 

3.  Enfatizar a oferta de recursos pelos bancos e 
fundos públicos para aumentar a concorrência. 



Problemas de acesso ao 
crédito 

5. Problemas decorrentes de 
estrutura oligopólica do setor 

bancário privado.  
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Diagnóstico 

•  Os bancos conseguem sempre as margens 
(spreads) e os lucros elevados, posto que  
a estrutura oligopólica do setor permite aos 
bancos líderes “administrarem” a concorrência.  

•  Desse modo, impedem a “guerra de preços”  
e a ampliação da oferta de crédito  
para demandantes de menor porte  
e menos conhecidos.  
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Proposta neoliberal 
•  Tomar medidas de ampliação da concorrência 

entre os bancos, para garantir transparência e 
melhores informações para os clientes fazerem 
suas escolhas entre os concorrentes.  

•  Por exemplo,  
1. com a portabilidade do seu cadastro e das 
análises de riscos a que foi submetido,  
2. divulgação de taxas cobradas pelos bancos e 
3. redução das obrigatoriedades  
e da chamada “cunha fiscal”.  
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Proposta pragmática 

•  Ampliar e liberar alternativas de 
endividamento direto,  
crédito cooperativo  
e microfinanças.  

•  Desse modo, expor os bancos  
a uma concorrência mais forte proveniente  
de fora do setor ou  
de fora da estrutura oligopólica. 
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Proposta intervencionista 

•  O uso mais agressivo  
dos bancos públicos federais. 



Problemas de acesso ao 
crédito 

6. Problemas decorrentes do pouco 
desenvolvimento dos instrumentos 

e sistemas especializados.  
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Diagnóstico 
•  Os problemas abordados nas teses anteriores 

eram muito complexos,  
apresentavam grande interdependência,  
e demandavam mudanças institucionais  
e no quadro econômico de tal ordem que  
não era adequado esperar grandes avanços  
em curto ou médio prazo.  

•  Portanto, era indispensável desenvolver e 
ampliar a atividade de vários instrumentos 
desde as linhas especiais dos bancos públicos até 
as cooperativas de crédito e  
organizações de microfinanças em geral.  
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Visão neoliberal 
•  Os instrumentos intervencionistas  

distorceriam a alocação de recursos,  
criariam subsídios e ineficiências,  
dariam lugar a corrupção e favorecimentos. 

•  As atividades de microfinanças deveriam ser 
controladas com toda a cautela, posto que 
envolveriam riscos potenciais para todo o 
sistema e haveria dificuldade de fiscalização 
pelo banco central. 
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Proposta pragmática 
•  A redução da distância social em relação ao 

acesso aos bancos passaria por:  

1.  a ampliação do acesso simplificado a contas 
bancárias em bancos estatais,  

2.  o estímulo às organizações voltadas ao 
oferecimento de microcrédito produtivo orientado 
por agentes de crédito, e  

3.  utilizar cooperativas de crédito como caminho  
para que serviços financeiros chegassem  
às famílias pobres. 
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Proposta intervencionista 

•  Autorizar recebimento de depósitos  
e/ou recursos de terceiros  
pelas cooperativas e  
organizações não-governamentais  
de microfinanças (“bancos do povo”),  
para formação de funding. 



Evolução do crédito 
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Relação crédito / PIB (nova série) 

FHC LULA 



Evolução do Crédito 
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Acesso a Bancos e Crédito 
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Acesso Popular a Crédito 
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Participação do crédito consignado 



Juros em curto prazo e  
em longo prazo  

41 



Atuação Anticíclica com Juros Baixos 
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Em abril de 2010, o saldo do crédito com recursos livres totalizava  
R$ 981 bilhões e R$ 487 bilhões referiam-se ao crédito direcionado. 
Somado ao valor do crédito consignado, o valor “fora” da Selic 
chegava a R$ 600 bilhões, ou 41,26% do saldo total. 



Crédito dirigido pelo direcionado 
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Microcrédito  
no Brasil 
Metodologia 
Diagnóstico 

Prática 



Obstáculos de oferta e demanda 
•  O microcrédito – popularizado no Brasil como 

"banco do povo“ – é instrumento adicional de 
combate à pobreza e de distribuição de renda, 
sobretudo em mercados de trabalho com 
deslocamento da mão-de-obra para o setor informal.  

•  Bem-sucedido, dissemina atitudes empreendedoras. 

•  No país, porém, embora o setor tenha apresentado 
taxa de crescimento, nos últimos anos,  
sua expansão ainda esbarra em obstáculos de 
oferta e demanda. 



Obstáculos de oferta e demanda 
•  Na oferta, há dificuldades no treinamento dos 

agentes de crédito, principais atores  
na concessão e acompanhamento dos recursos,  
e exigências ainda excessivas para serem 
atendidas pelo público-alvo, como  
a necessidade de avalista com renda formal ou  
de ter o negócio há mais de seis meses. 

•  Na demanda, há ausência da cultura de crédito  
como investimento, falta de informação 
 e até de disposição de correr risco. 



Agentes de crédito 
•  O sucesso de programa de microcrédito depende 

principalmente da qualidade do trabalho 
desenvolvido pelos seus agentes de crédito,  
que garantem na prática a comunicação entre os 
microempreendedores populares e a gerência do 
programa.  

•  Em todas as fases pelas quais passam os 
microempreendedores, desde a organização do 
grupo até o pagamento das prestações e  
a progressão através dos vários níveis de crédito,  
é muito importante a atuação dos agentes de 
crédito.  



Formação do agente de crédito 
•  O agente de crédito é profissional que ganha,  

no Brasil, menos do que técnico bancário,  
mas deve ter ensino médio, entender de finanças e 
negócios e responder por todo o processo de crédito,  
da captação ao pagamento. 

•  Não há curso regular no mercado que forme esse 
profissional. 

•  A relação que esse agente deve manter com o cliente 
tem de ser de confiança e se dar, preferencialmente,  
em visitas ao seu negócio. 



Acesso ao microcrédito 
•  A idéia de criar linhas de crédito de pequenos 

valores, sem a exigência de muitas garantias  
e com juros baixos, no Brasil, ainda engatinha. 

•  Um levantamento, feito antes de 2003,  
a partir de dados fornecidos pelas instituições  
que operavam essas linhas de crédito no país, 
mostrou que o dinheiro chegava a apenas 5%  
da população a que se destinava:  
trabalhadores com pequenos negócios, em geral, 
informais, e sem acesso à rede bancária. 



Problema de demanda 
•  O BNDES tinha linha de crédito para emprestar a 

instituições financeiras que quisessem administrar 
carteiras de microcrédito, mas conseguiu  
repassar menos da metade às 28 instituições que 
conseguiram cumprir as exigências do banco,  
26 das quais eram ONGs. 

•  De acordo com dados do IBAM,  
as ONGs eram 85,71% das 110 instituições  
que atuavam com microcrédito no país;  
os governos respondiam por 7,14%;  
as demais eram cooperativas e OSCIPs. 



Problema de demanda 
•  Uma pesquisa qualitativa feita pela Prefeitura 

de São Paulo indicava que os trabalhadores 
com pequenos negócios não gostavam da idéia 
de pedir empréstimos e, quando decidiam fazê-
lo, não queriam que os vizinhos soubessem. 

•  No imaginário social, o crédito não significava 
investimento, mas estava diretamente associado 
a dificuldades financeiras e  
à existência de dívidas.  



Conceder empréstimos a  
negócios em formação 

•  A Prefeitura de São Paulo estava entrando no mercado 
de microcrédito, apresentando uma novidade no país: 
conceder empréstimos a negócios em formação.  

•  A maioria das linhas de empréstimos para 
microempreendedores então existente exigia que  
o potencial cliente comprovasse que  
trabalhava na atividade há pelo menos seis meses.  

•  A proposta era oferecer empréstimos a juros de  
até 1% ao mês e trabalhar com exigências maleáveis 
de garantia, para os primeiros empreendimentos. 



Taxas de juros cobradas 
•  As taxas de juros cobradas pelas operadoras de 

microcrédito giravam, em média, na região 
Sudeste do país, em torno de 4% ao mês.  

•  A Portosol de Porto Alegre, referência nacional, 
fornecia o crédito sob as seguintes condições: 
prestações fixas e taxa de juros de 3,99% ao 
mês  

•  Fazia a entrega de crédito sem descontos e  
sem cobrança de taxa de abertura de crédito. 



Prestações na Portosol 



Problema quanto à fixação da taxa de 
juros em 1% ao mês 

•  Essa taxa cobrada por governo era alvo de diversas críticas  
de outras OGN´s que operavam com o microcrédito.  

•  Elas achavam que esses juros não cobriam  
nem os custos administrativos, isso sem contemplar  
o custo de captação de recursos no mercado financeiro.  

•  A análise do crédito era muito onerosa,  
pois exigia visitas ao local da atividade  
de cada potencial tomador do crédito.  



“Populismo financeiro” 
•  O “populismo financeiro” impedia a entrada  

de outras organizações nos municípios onde atuava.  

•  Criava a impressão de que os juros cobrados pelas 
outras emprestadoras eram extorsivos.  

•  Enfim, a abordagem assistencialista,  
através de crédito subsidiado, baseado em  
recursos orçamentários obtidos,  
praticamente, a “fundo perdido”, atentava contra  
a disseminação do microcrédito auto-sustentado. 



Princípio da auto-
sustentabilidade 

•  Tratava-se de pensar em termos estratégicos  
e não segundo o horizonte de um mandato 
governamental. 

•  A oferta de microcrédito devia ser estruturada, 
desde o início, visando a meta de deixar de ser 
assistência social e se tornar atividade auto-
sustentável, que fosse além de eventuais 
governos. 

•  A questão básica era se os clientes pobres 
poderiam pagar a taxa que garantisse  
o princípio da auto-sustentabilidade.  



Taxa de juros em  
nível suficientemente elevado 

•  A experiência internacional demonstrava que  
a maioria dos devedores pobres poderia pagar  
taxa de juros em nível suficientemente elevado  
a ponto de garantir a sustentabilidade do negócio 
com microcrédito.  

•  Em primeiro lugar, na maioria das comunidades 
pobres, já existiam mercados informais de crédito 
com taxa de juros muito mais elevadas do que  
as cobradas por qualquer SCM, bastava lembrar  
os juros cobrados nas compras a prazo ou  
os “juros de agiota”. 



Acesso ao financiamento versus  
custo do financiamento 

•  O custo dos juros para o micro tomador de crédito  
face ao total de suas receitas e gastos era 
percentual diminuto.  

•  O pagamento de juros constituíam pequena fração 
de seus custos globais.  

•  O mais preocupante era a própria amortização. 

•  A conclusão geral era que, para os 
empreendedores pobres, ter acesso ao 
financiamento era muito mais importante que  
o custo desse financiamento. 



Problema da escala de operação 
•  Tecnicamente, era preferível poucas entidades  

que trabalhassem com microcrédito que tivessem  
capital elevado do que muitas com capital baixo. 

•  Somente carteiras ativas de valor alto conseguiriam 
rentabilidade suficiente para sua auto-sustentabilidade. 

•  O fato de existirem entidades funcionando com 
carteiras de valores muito aquém dos que dariam  
economia de escala se justificam pela existência de 
subsídios embutidos nos custos operacionais. 



Subsídios embutidos  
nos custos operacionais 

•  Geralmente, as organizações de microcrédito 
funcionavam em agências da CEF, isentando-se das 
despesas de aluguel, segurança, limpeza, energia, etc. 

•  Caso não houvesse  crescimento da carteira que, 
logicamente, começava pequena,  
a entidade não teria condições de sobrevivência se 
porventura esses subsídios fossem retirados. 

•  Os subsídios, inclusive a cobertura total ou parcial  
da folha de pagamentos, deveriam ser dados somente  
no início do funcionamento, até que ocorresse  
a aplicação total e vencesse o prazo de carência  
no retorno dos financiamentos. 



Microcrédito  
no Brasil 
Metodologia 
Diagnóstico 

Prática 



Visão neoliberal de “economia solidária” 

•  O foco governamental pré-2003 se deslocou para a 
gestão da pobreza e dos problemas associados a ela, 
inclusive a informalidade, via “forças do mercado”.  

•  Governo e sociedade se uniriam para ações 
“solidárias” em que o mercado seria capaz de 
estabelecer por si só o elenco de prioridades e de 
atividades a serem apoiadas, mesmo com contexto 
macroeconômico desfavorável.  

•  A idéia dominante era a do apoio ao indivíduo, com 
ênfase em programas de concessão de microcrédito, 
para tocar o próprio negócio.  
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Crescimento lento das ONGs  
e rápido do BNB 

•  Antes de 2003, estimava-se que entre as 110 
outras entidades que operavam com microcrédito, 
no Brasil, apenas 6 delas atendiam mais de 2.000 
clientes, totalizando o número estimado de 76.000. 

•  Uma das principais lições do programa CrediAmigo 
era que organização com infra-estrutura física 
estabelecida, mantendo sistema descentralizado 
de monitoramento de carteiras de empréstimo, 
tinha condições de se consolidar no setor de 
microcrédito, rapidamente, por alcançar logo  
escala operacional. 



Adoção de programas de microcrédito 
pelo BB e CEF 

•  Acreditava-se no potencial para a atuação, neste setor, 
dos outros bancos públicos federais, especialmente,  
o Banco do Brasil e a Caixa.  

•  Esses bancos tinham escala de recursos e logística 
física para atender a boa parte da população mais 
pobre, no plano nacional; além disso, já possuíam 
tradição no processo de concessão do crédito.  

•  Poderiam fazer parcerias com cooperativas de crédito 
popular para os programas de microcrédito, de fato, 
terem impacto social significativo. 



Reorientação do perfil da demanda 
As	  modalidades	  de	  crédito	  popular	  não	  seguiram	  	  

o	  modelo	  puro	  do	  microcrédito	  (produ&vo	  orientado).	  
É	  modelo	  
propriamente	  
brasileiro,	  	  
que	  foi	  construído	  
para	  tecnologia	  
bancária	  avançada	  
enfrentar	  problemas	  
específicos	  de	  
sociedade	  urbana,	  
massificada,	  
espalhada	  em	  
território	  imenso,	  
com	  grande	  
desigualdade	  de	  
renda.	  

Fomentou	  	  
o	  mercado	  de	  
consumo	  
popular,	  no	  país.	  

Se	  houver	  inclusão	  
bancária	  das	  11,1	  
milhões	  famílias	  
recebedoras	  de	  
beneGcios	  sociais	  	  
o	  Brasil	  construirá	  o	  
maior	  (e	  mais	  rápido)	  
programa	  de	  
democra3zação	  do	  
crédito	  do	  mundo!	  	  



fercos@eco.unicamp.br 
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/ 


