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RESUMO 

 
 
 
Nos últimos anos, tem ocorrido uma ampliação das disparidades de renda entre os 
estados brasileiros. As dificuldades socioeconômicas geradas pelas modificações 
que vêm se verificando no Brasil, com a eliminação maciça de postos de trabalho e 
o deslocamento para a informalidade de crescente número de mão-de-obra, têm 
mostrado a importância de serem desenvolvidos mecanismos de acesso ao crédito 
produtivo popular. Uma das alternativas encontrada pelos desempregados é a 
criação de microunidades produtivas, quase sempre iniciadas por meio de 
economias próprias ou com recursos de parentes e amigos. Observando a situação 
nacional no que diz respeito à geração de emprego e renda, a política do 
Microcrédito vem  se  desenvolvendo  em  âmbito mundial e é colocada como uma 
estratégia para alcançar os alicerces de novas formas de geração de emprego, 
renda e conseqüentemente melhoria na qualidade de vida. Na verdade, pode-se 
perceber que quando se discute “Microcrédito, discute-se na realidade uma 
estratégia econômica que busque solucionar questões como: o desemprego, renda,  
a pobreza, o mercado informal e a concessão de crédito”. Diagnosticado o problema 
central,  este trabalho tem como objetivo analisar a eficácia das políticas de geração 
de emprego e renda pautados na oferta de crédito, aqui denominado programas de 
microcrédito, para a população de Belo Horizonte micro-empreendedores de baixa 
renda. Procura-se determinar em que medida esta política tem servido como 
instrumento efetivo de combate ao desemprego e à pobreza na capital mineira. A 
análise dos resultados supõe a verificação do aumento do número de postos de 
trabalho, a elevação e geração de renda e outros aspectos qualitativos a eles 
associados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Microfinanças, Microcrédito, avaliação de impacto, geração de 
renda, geração de emprego, melhoria na qualidade de vida, Banco do Povo. 
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ABSTRACT 

 
 

 
During the last years, there has been a widening disproportion of income among the 
Brazilian states. The socio-economic difficulties  generated by the recent 
modifications in Brazil such as the huge elimination of jobs, and the shift to 
informality of a steady rising number of laborers, have shown the importance of 
developing access mechanisms to popular productive credit. One of the alternatives 
found by the unemployed is the creation of productive micro-units which are mostly 
set up by means of individual savings or with the aid of relatives and friends. Looking 
upon the national situation in terms of generation of jobs and income, the policy of 
Microcredit which is being promoted worldwide, is seen as a strategy to reach new 
ways to create jobs and income, thereby improving the quality of life. In fact, when 
discussing Microcredit, we are actually discussing a economic strategy for combating 
unemployment, loss of income, poverty and find solutions for the informal sector and 
the concession of credit.  Once the central problem is diagnosed, this work aims to 
analyze the efficacy of employment and income generating policies through the 
concession of credit, here denominated as microcredit programs, for low income 
micro-entrepreneurs of the city of Belo Horizonte. This study seeks to determine to 
what extend this policy has served as an instrument to combat unemployment and 
poverty in the mineira capital. An analysis of the results suppose a verification do an 
increase of the number of jobs, increase and generation of income as well as other 
associated qualitative in ther aspects.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Key words: Microfinance, Microcredit, Impact Evaluation, Income Generation, Job 
Generation, Improving the Quality of Life, Banco do Povo. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo, apresentam-se as razões que motivaram a escolha do tema, 

a definição do problema e dos objetivos, por fim, a aplicação da metodologia da 

dissertação a ser desenvolvida. 

As dificuldades socioeconômicas da população de baixa renda no Brasil e em 

outros países emergentes são crescentes em função dos problemas de 

desenvolvimento, do baixo crescimento, da eliminação maciça de postos de trabalho 

formais e do deslocamento para a informalidade de crescente número de 

trabalhadores. Por isto torna-se importante desenvolver mecanismos de acesso à 

renda1 porque é o melhor caminho à cidadania.  Nesse contexto, além de todas as 

iniciativas de políticas públicas e de programas sociais de várias matizes, uma 

alternativa de promoção social das pessoas desfavorecidas, desempregadas e 

subempregadas, tem sido o estímulo à criação de “microunidades produtivas”, quase 

sempre iniciadas por meio de economias próprias ou com recursos de parentes e 

amigos.  

No Brasil e em outros países emergentes, a necessidade de mecanismos 

para promover o acesso ao trabalho, à renda e à cidadania são maiores do que 

entre os desenvolvidos até a crise econômica mundial. Aqui o mercado de trabalho 

não possui o dinamismo suficiente para gerar emprego2 no ritmo necessário para 

absorver o crescimento da população e o grande contingente de mão-de-obra que 

abandona o campo em busca de melhores oportunidades nos centros urbanos. 

Mesmo os descendentes dos migrantes, continuam apresentando baixas condições 

de inserção no mercado formal de trabalho, engrossando o contingente dos 

excluídos sociais ou dos setores informais da economia. Segundo o SEBRAE, 

existem cerca de 16 milhões de Micro e Pequenas Empresas (MPE´s) e destas, 11 

milhões são informais. (SEBRAE, 2007)   

Haveria ainda no início do século XXI, segundo diferentes tipos de  

classificação, um número significativo de “pobres” que variam de 30 a 50 milhões 

numa população de 180 milhões.  A distribuição da renda é muito desigual, 50% da 

                                                 
1 Em economia, renda, ou rendimento, são sinônimos do valor recebido como resultado de atividade produtiva 
individual ou coletiva. Este resultado pode provir do trabalho propriamente dito, como produto de uma atividade 
sobre capital acumulado ou como subsídios entregues sob alguma condição. (grifos da autora) 
2 Emprego é você se ocupar de algum serviço, estar em movimento, estar em funcionamento. (grifos da autora). 
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população possuía apenas 10% do PIB3. O sistema educacional, erigido durante 

séculos, é pouco inclusivo e de qualidade aquém do desejado:  cerca 41 milhões 

tem um grau de escolaridade menor de 8 anos4. Devido ao baixo grau de educação 

formal e especialização, essa mão-de-obra possui pouca qualificação para acessar o 

emprego formal, e na maioria das vezes, resta o caminho da “informalidade” (como 

“autônomas”, “emprego precário”, “subemprego”) para sua sobrevivência e de suas 

famílias.  

A ruptura do círculo vicioso - desemprego x subemprego x pobreza -  requer, 

portanto, a elaboração e execução de um conjunto de políticas com alcance social, 

econômico e cultural. A pobreza tem várias dimensões e sua superação exige ação 

conjunta e coordenada. Os programas de apoio ao desenvolvimento de MPE de 

atividades geradoras de renda possuem alto potencial para promover melhoras nas 

condições sócio-econômicas. As MPE, tanto formais quanto informais, podem 

oferecer uma rota importante de inclusão no mundo do trabalho para grande parte 

da população de pouca ou nenhuma qualificação que se encontra fora do mercado, 

desde que sejam dotadas de algum suporte estrutural, notadamente o representado 

pelo acesso ao crédito. 

Desde a invenção do moderno sistema bancário, por volta do século XVI, o 

mercado de crédito tem assumido um papel importante no desenvolvimento das 

atividades empresariais. Entretanto, como regra geral, os bancos são extremamente 

seletivos na avaliação da relação risco x retorno, e nem sempre atendem a todos os 

pedidos de crédito. Em geral, o mercado de crédito configura uma situação em que a 

quantidade demandada por empréstimos é maior que a quantidade ofertada. Nesse 

contexto, são poucos os microeemprendedores que têm acesso ao sistema 

financeiro tradicional, embora seja possível constatar a magnitude da 

representatividade deles no contexto do mercado brasileiro:  

• As MPE representam 99% das 4,63 milhões de empresas formais na 

indústria, comércio e serviços. 

• Respondem por 20% do Produto Interno Bruto (PIB); 

• Empregam 45% da força de trabalho que possui carteira assinada. 

                                                 
3 Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 
produzidos em uma determinada região (qual seja, países, estados, cidades), durante um período determinado 
(mês, trimestre, ano, etc). O PIB é um dos indicadores mais utilizados na economia com o objetivo de mensurar 
a atividade econômica de uma região. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_Interno_Bruto 
4 IBGE, 2007 
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• A informalidade é muito alta: das 16 milhões de MPE, 11 milhões (69%), 

são informais e apenas 5 milhões estão na formalidade (31%) (SEBRAE, 

2007).  

Nesse universo, devem ser incluídas quatro milhões de pequenas 

propriedades rurais da agricultura familiar, mas apenas 5% desse total tem acesso 

ao sistema financeiro “formal” (bancos). 

Qualquer que seja a estatística adotada, os números são sempre marcantes: 

significa dizer que a maioria dos 70 milhões de brasileiros que constituem a 

População Economicamente Ativa (PEA) trabalha ou tem algum vínculo com as MPE 

e as empresas informais. Por outro lado, parcela considerável desse contingente de 

empreendimentos (de difícil quantificação) não tem acesso ao sistema oficial de 

crédito, sobretudo financiamento à produção. Diante deste quadro, o desafio, que se 

apresenta, é o desenvolvimento de instrumentos e estratégias adequadas às 

necessidades desses empreendimentos, melhorando seu acesso ao crédito e a 

outras formas de poupança coletiva. 

As dificuldades de acesso ao crédito reforçam as desigualdades e estimulam 

um círculo vicioso que se reproduz continuamente. Um estudo recente do Banco 

Mundial (World Bank5) sobre a América Latina (2003) reitera a idéia, bastante 

enfatizada por economistas brasileiros, de que a desigualdade é um dos obstáculos 

ao crescimento econômico.  

Um dos mecanismos de concentração de renda consiste na dificuldade de 

acesso ao crédito. Sem ele, as capacidades empreendedoras de uma parte 

importante da sociedade são esterilizadas pela dificuldade em obter os serviços 

financeiros – crédito, seguros, conta bancária – que tornem viáveis seus 

empreendimentos a um custo compatível com a rentabilidade esperada: "a questão 

essencial é que a desigualdade gera alocações pelas quais os pobres não têm 

meios de levar adiante projetos que poderiam ter um alto retorno social" (WORLD 

BANK, 2003:15). 

                                                 
5 O Grupo do Banco Mundial é constituído por cinco instituições estreitamente relacionadas e sob uma única 
presidência, das quais as mais conhecidas são: o BIRD - Banco Internacional para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento, que proporciona empréstimos e assistência para o desenvolvimento a países de rendas 
médias com bons antecedentes de crédito; e IFC - Corporação Financeira Internacional, que promove o 
crescimento no mundo em desenvolvimento mediante o financiamento de investimentos do setor privado e a 
prestação de assistência técnica e de assessoramento aos governos e empresas. 
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Dados dos relatórios anuais do BC indicam que o crédito total ofertado pelo 

sistema financeiro brasileiro oscilou dentro da faixa de 25% do PIB (em 1991) a 

pouco mais de 35% do PIB em 2007, percentuais muito reduzidos se comparados a 

economias de padrão de desenvolvimento semelhante, como Chile e México, onde 

os índices oscilam entre 60% e 80% do PIB; e em geral ultrapassam 100% do PIB 

nos países desenvolvidos. Uma das causas da baixa penetração do crédito no Brasil 

é exatamente a dificuldade que as PME´s têm para acessá-lo. Em virtude do 

histórico de alta mortalidade dos negócios, da grande informalidade, e de outros 

aspectos relacionados à insegurança jurídica, os bancos ainda são tímidos na oferta 

de algumas linhas de crédito. Quando a oferta ocorre, ela costuma dar-se a taxas e 

prazos pouco adequados ao ciclo dos negócios. 

A evolução do crédito no Brasil não corresponde ao desenvolvimento das 

potencialidades do país. Por outro lado, o Microcrédito tem se revelado um 

instrumento importante para os países emergentes menos desenvolvidos, na medida 

em que vem permitindo que um número expressivo de cidadãos consiga 

desenvolver atividades econômicas por conta própria, oferecendo ocupação para 

pessoas e membros de suas famílias e, até mesmo, gerar algum emprego adicional 

com pequenos investimentos. Atualmente o microcrédito tem sido a alternativa de 

acesso ao crédito para setores de baixa renda, fator essencial para a promoção do 

desenvolvimento individual e coletivo. 

O Microcrédito tem sido analisado como uma alternativa adequada para 

geração de emprego e renda para os menos incluídos. Essa realidade, ainda em 

construção, e que se apresenta de maneira diferente em vários países, instiga o 

pesquisador a avaliar como se pode fornecer aos micro e pequenos 

empreendedores o necessário apoio monetário, creditício e administrativo, para que 

possam crescer econômica, social e politicamente.  

A relação entre microcrédito e desenvolvimento tem sido constatada em 

vários países emergentes. O objeto deste trabalho será verificar: em que medida o 

microcrédito tem sido um instrumento relevante de geração de renda e emprego em 

Belo Horizonte para a população mais pobre, e pouco qualificada profissionalmente? 

Parte-se da suposição que aqui também há uma relação positiva entre 

acesso ao microcrédito, desenvolvimento e maior inclusão social. Como será testada 

esta hipótese? 

De duas maneiras: 
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• Primeira: pela análise da renda e pela geração de renda e empregos 

causados pelos microempréstimos concedidos, seu número, quantidade de 

pessoas beneficiadas e pelos resultados produzidos, quantos 

empreendimentos criados ou beneficiados. 

• Segunda: pelo grau de satisfação, qualidade de vida e de inclusão dos 

beneficiados. Ao verificar o grau de satisfação, pode-se traçar também o perfil 

social dos beneficiados com os empréstimos concedidos pelo Banco do Povo. 

Nosso objetivo geral é avaliar como o Microcrédito influencia a geração de 

emprego e renda entre a população de baixa renda de Belo Horizonte e qual o seu 

impacto no desenvolvimento econômico e social deste segmento no período de 

2000 a 2008, quando inicia a oferta maior de microcrédito na capital mineira. 

Busca-se alcançar alguns objetivos específicos, tais como: 

• Identificar as formas de concessão de Microcrédito em Belo Horizonte, 

tendo como referência comparativa o Brasil; 

• Verificar como e em que medida o Microcrédito melhora a qualidade de 

vida da população; 

• Verificar em que medida o Microcrédito constitui uma alternativa de 

financiamento para desenvolver o empreendedorismo entre as pessoas 

de baixa renda e de desenvolvimento do próprio negócio, ampliando 

inclusive a oferta de emprego;  

• Verificar qual é o perfil da população de baixa renda, atendida pelo 

microcrédito fornecido pelo Banco do Povo. 

A indústria das microfinanças no Brasil é composta por aproximadamente 170 

Instituições de Micro Finanças (IMF), com diferentes formas legais de constituição. 

Parte delas são associações sem fins lucrativos (OSCIPs e ONGs) que não são 

submetidas à supervisão do Banco Central e outra parte são sociedades com fins 

lucrativos (SCMs e Cooperativas de Crédito), sujeitas à supervisão do Banco 

Central. Estima-se que a oferta atual de micro-crédito cubra menos de 4% (200.000 

clientes ativos e uma carteira (ativa de R$ 250 milhões) da demanda potencial (6 

milhões de clientes). (ACP – Associação de Crédito Popular, 2008). 

Em Minas Gerais, a cidade de Juiz de Fora pode ser considerada a pioneira 

em crédito popular, ao disponibilizar recursos para concessão de crédito produtivo 

popular, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Em 1997, 

a mobilização do empresariado local, deu origem ao Banco do Povo, demonstrando 
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a importância de aportes financeiros para viabilizar os trabalhos. A instituição 

ganhou o nome oficial de Fundo de Apoio ao Empreendimento Popular (FAEP).  

A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou sua participação no Banco do Povo 

com a aprovação da Lei nº. 9052, autorizando o aporte de R$ 250 mil para a 

efetivação dos trabalhos, ponto de partida para que as empresas privadas também 

participassem. 

A antiga Belgo Mineira Participações entrou com sua parceria aportando R$ 

50 mil, o Café Toko disponibilizou R$ 2 mil para cobrir gastos com materiais da 

Oficina de Agentes de Crédito. A Unimed Juiz de Fora e o Consórcio União Indústria 

também participaram, assumindo, cada uma, o custo de um agente de crédito 

mensal durante um ano. A Cesama (concessionária pública local de abastecimento 

e saneamento) passou a custear um coordenador por um ano, aportando R$ 

1.612,23 por 12 meses. A Paraibuna de Metais participou com R$ 10 mil, o 

Supermercado Bahamas e a Becton Dickinson, com a doação de um 

microcomputador cada um. 

A partir dessas alocações, em 27 de junho de 1997 foi efetivamente fundado 

o Banco do Povo, sendo formada a primeira turma de 28 agentes de crédito. A Caixa 

Econômica Federal disponibilizou área de 70 metros quadrados, com mobiliário e 

linha telefônica para que, no dia 4 de agosto daquele mesmo ano a instituição 

abrisse as portas para a comunidade.  

No mês de novembro de 1997, o BNDES aprovou uma linha de crédito de R$ 

1 milhão para o Banco do Povo, que contratou a empresa Vaz e Maia Auditores 

Independentes para acompanhar as contas da instituição. O forte impacto 

econômico que, na seqüência, as concessões de microcrédito trouxerem para o 

crescimento de Juiz de Fora e região despertam outra vez o interesse, quando a ex- 

Belgo Mineira (atual ArcelorMittal), que faz novo aporte de R$ 50 mil. 

Em março de 1999, o Conselho de Administração aprovou a regionalização 

do Banco do Povo, que passou a atuar em outras áreas da Zona da Mata. As 

agências de Muriaé, Barbacena, Santos Dumont, Visconde do Rio Branco, São João 

Nepomuceno e Além Paraíba foram inauguradas em dezembro de 1999.  

Em Belo Horizonte , o Banco do Povo iniciou seu trabalho em maio de 1999, 

começando com duas agências fixas em pontos centrais, garantindo o atendimento 

à população da capital e ainda de outros cinco municípios da Região Metropolitana, 

Sabará, Nova Lima, Vespasiano e Santa Luzia. A instituição surgiu da necessidade 
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de garantir o acesso de financiamento ao público de baixa renda na região 

metropolitana de Belo Horizonte. O Instituto Centro CAPE e a Central Mãos de 

Minas foram os principais responsáveis pela sua criação, sendo que  a Central Mãos 

de Minas efetuou uma doação no valor de R$ 100.000,00 e o Instituto Centro CAPE  

no valor de R$ 50.000,00. Outras instituições como Câmara de Dirigentes Lojistas, 

Associação Comercial de Minas Gerais (ACMINAS), Associação das Micro, Pequena 

e Média Empresa, Visão Mundial, Social Democracia Sindical, Federação das 

Industrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), SEBRAE-MG também colaboraram, 

realizando  o apoio logístico. 

Sendo o Banco do Povo o pioneiro em crédito popular de Minas Gerais, a 

autora escolheu esta instituição como objeto de estudo. Para tanto, foi realizado um 

estudo de caso seguindo as etapas e metodologia definidas abaixo: 

1°) Pesquisa Qualitativa - Entrevista Preliminar: foram realizadas entrevistas com o 

Gestor administrativo do Banco do Povo em BH, que teve como objetivo identificar a 

população6 de clientes, metodologia de crédito, histórico da instituição, bem como 

informações de quantidade de agentes de créditos, parceiros na área de atuação, 

etc; 

2°) Pesquisa Documental: procurando conhecer os formulários que o programa 

utiliza para cadastrar e monitorar a evolução socioeconômica dos empreendimentos; 

foi criado um banco de dados para pesquisa sobre a instituição e sobre os clientes; 

- Coleta de dados em arquivo de cadastro do Banco do Povo, buscando analisar se 

o referido formulário possuía informações necessárias para testar a hipótese. Nesta 

etapa, eliminaram-se todos os dados secundários, e identificou-se a necessidade de 

pesquisa de campo, para a então busca dos dados primários como: renda após o 

financiamento, número de empregados antes e depois do financiamento, renda 

familiar, destino do resultado do investimento, escolaridade, opinião sobre o 

microcrédito, destino da renda, entre outros, relatados no anexo 1; 

- Pesquisa na internet, pesquisas bibliográficas, jornais e revistas, buscando reunir o 

maior número de informações sobre as experiências de microcrédito no mundo, na 

América Latina, no Brasil e em Minas Gerais, em particular, Belo Horizonte. 

3°) Pesquisa Quantitativa: para preencher as variáveis cujas informações não 

puderam ser obtidas através da análise documental e da entrevista preliminar, foi 

                                                 
6 Termo técnico utilizado para indicar a totalidade do universos das unidades que dão origem às amostras. 
(Levin, 1976). 
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criado um questionário, intitulado “Pesquisa Sócio Econômica de Clientes do 

Microcrédito” – anexo 1; trata-se de instrumento fundamental de coleta dos dados 

primários, que permitem analisar as alterações ocorridas na renda, na qualidade de 

vida da população bem como na geração de novos postos de trabalho. 

Identificada a necessidade de pesquisa de campo e conhecedora da 

população, a autora selecionou uma amostra7 significativa do Programa de 

microcrédito do Banco do Povo, utilizando-se do método de Amostragem 

Probabilística Simples: 
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O universo de clientes ativos do Banco do Povo em Belo Horizontes, em 

junho de 2008, era formado por 324 clientes ativos e utilizando-se um nível de 

confiança de 95%, estimou-se a amostra: 

 

 

 

O processo de coleta de dados, realizou-se no período de junho a setembro 

de 2008, com 59 visitas de campo nos estabelecimentos dos clientes selecionados. 

As informações preliminares, cadastrais e sócioeconômicas dos clientes mentêm-se 

em arquivos, localizados fisicamente na unidade do Banco do Povo, no Psiu de Belo 

Horizonte. Tais informações ficam arquivadas em pastas suspensas em ordem 

alfabética. 

No presente estudo, a coleta de dados, começou com uma escolha aleatória 

dos nomes de clientes descritos em uma lista, e posterior levantamento das pastas 

para registro das informações preliminares. Uma vez escolhido o cliente, as 

                                                 
7 Termo técnico utilizado para indicar um subconjunto da população. (Levin, 1978). 
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informações iniciais de sua ficha cadastral (informações antes da concessão do 

empréstimo8)  foram previamente preenchidas no questionário que posteriormente 

foi utilizado na pesquisa de campo, e finalmente digitalizada na tabulação da 

pesquisa). Na Lista dos clientes escolhidos, quadro 1 - “Clientes do Banco do Povo 

entrevistados em setembro de 2008 na pesquisa - O Impacto do Microcrédito na 

geração de emprego e Renda em Belo Horizonte” em anexo, pode-se observar os 

bairros e de maior incidência de clientes, bem como as atividades financiadas pelo 

Banco do Povo. 

Após a retirada da amostra de 59 clientes, do total de 324 clientes ativos, as 

informações preliminares foram colhidas de dois formulários padrão: Anexo 2 - Ficha 

de Cadastramento Pessoa Física; e Anexo 3 - Informações Sócio Econômicas do 

negócio.  

Observa-se que as regiões dos 59 clientes selecionados têm como 

característica comum o fato de serem bairros de população predominantemente de 

baixa renda, parte dela vivendo em favelas e possuidoras de um índice de 

desenvolvimento humano – IDH9, relativamente baixo. Percebe-se que toda a 

amostra concentra-se em 3 municípios da RMBH- Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, Belo Horizonte, Santa Luzia e Contagem.  

Regiões com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; 

aquelas regiões com índices entre 0,500 e 0,799 são consideradas de médio 

desenvolvimento humano; regiões com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento 

humano considerado alto.  

Em 2002 o Brasil estava em 73º colocado (índice médio) com um índice de 

0,757. Em 2003 ficou em 65º colocado com um índice de 0,777. Em 2004 ficou 72º 

colocado com um índice de 0.775.  Segundo os números do IDH Municipal, em 

2002, Minas Gerais era 11º Estado da Federação com um índice de 0,766, atrás de 

Estados como Amapá e Espírito Santo. Em 2002, Belo Horizonte apresentou um IDH 

de 0,828. Entretanto, 25% da população da cidade vive em vilas, favelas, 

aglomerados ou conjunto habitacionais de baixa renda. Observando o índice nas 

                                                 
8 Tais informações preliminares, podem ser observadas no apêndice 3 do questionário, onde existe a separação 
de informações antes e depois do empréstimo concedido.  
9 O conceito de Desenvolvimento Humano constitui a base do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), 
publicado anualmente e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Ele parte do pressuposto de que para 
aferir o avanço de uma população não se deve considerar apenas a dimensão econômica, mas também outras 
características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. (Grifos da autora) 
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regiões onde se concentram a amostra – tabela 1, percebe-se em Contagem e 

Santa Luzia um IDHM abaixo da média, tanto da RMBH como do Estado de Minas.   

 

Tabela 1 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) – Belo Horizonte, Contagem e 
Santa Luzia - 2000.  

MUNICÍPIO 
 
 

Renda per capita (em 
R$ de 2000) 

 

Índice de 
longevidade 

(IDHM-L) 
 

Índice  de    
educação    
(IDHM-E) 

 

Índice de 
renda      

(IDHM-R) 
 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal 
(IDH-M) 

Belo Horizonte 557,44 0,759 0,929 0,828 0,839 

Contagem 280,59 0,751 0,901 0,714 0,789 

Santa Luzia 192,35 0,741 0,871 0,651 0,754 

Fonte: Fundação João Pinheiro - www.fjp.mg.gov.br acessado em 15 de fevereiro de 2009 
 

Embora o objetivo da pesquisa fosse a coleta de dados quantitativos, o ganho 

maior das visitas foi a possibilidade de contato, na verdade, uma pesquisa 

participativa com o agente de crédito e principalmente com o empreendedor que nos 

receberam em seus estabelecimentos. Nosso aprendizado maior proveio destes 

contatos e conversas. 

Buscando uma maior confirmação dos dados colhidos nas pesquisas 

qualitativas e quantitativas, utilizaram-se ainda de modelos econométricos com o 

intuito de possibilitar uma análise mais concreta e científica do impacto do 

microcrédito na geração de emprego e renda e na melhoria da qualidade de vida 

destes clientes. 

Segundo Monzoni (2006), “avaliações de impacto devem medir se há 

variação estatística significante entre valores de variáveis que sofrem impacto de 

programa e que são adicionais àquelas que ocorreriam na ausência do programa” 

(Monzoni, 2006, p. 79). 

Neste trabalho, os indicares utilizados para avaliar a relação positiva entre 

acesso ao microcrédito, desenvolvimento e maior inclusão social foram:  

Financeiros: renda, consumo, poupança, investimento. 

Sociais : escolaridade, saúde, lazer e alimentação. 

Além dos dados cadastrais dos clientes e os dados do empreendimento: 

Gênero, Idade, Estado civil, número de dependentes, tempo residência, tipo de 

residência, quantidade funcionários. 

Utilizaram-se os modelos de testes: teste t para diferença das médias, teste  

regressão linear múltipla. O teste t, avalia o centro de localização (as médias) das 

duas amostras, como forma de detectar diferenças entre as duas populações 
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correspondentes. A regressão Linear Múltipla é um método de teste de proposições 

teóricas, incorporadas nas relações entre variáveis e de estimativas dos parâmetros 

nelas envolvidos. 

No teste t as hipóteses H0  e H1 se baseiam no critério: 

Test t 

Hipóteses:  H0 : µ1 = µ 2 

H1: µ 1 ≠ µ 2 

 

No modelo de regressão linear múltipla, as mudanças em uma variável são 

explicadas por uma referência à mudanças em várias outras variáveis. É expresso 

através da seguinte equação: 

 
Y = β1 + β2X2+ β3X3  + β4X4 + β5X5 + βnXn + ... +  e 
 
onde : Y = é a variável dependente . 
X2, X3, X4, X5, Xn = são as  variáveis independentes. 
β1, β2 , β3, β4, β5  e βn  = são os parâmetros do modelo. 
β1  é o coeficiente linear (intercepto). 
β2 , β3, β4, β5  e βn = são os coeficientes angulares. 
e é o componente aleatório ∼ N(0 , σ2)  
R2, indica o quanto as variáveis independentes do modelo explicam a variação da variável 
dependente. 

 
Foram estimados os efeitos das variáveis independentes sobre as variáveis 

dependentes, utilizando-se do método dos MQO (Métodos dos Mínimos Quadrados 

Ordinários). 

Para utilizar este instrumento, foi necessário tabular os resultados dos  

questionários no programa estatístico chamado “Minitab Projec”, versão 13.0. Feito o 

desenvolvimento e criação das tabulações, as regressões foram testadas conforme 

modelos regressivos estimados: 

No modelo 1 foi utilizado o teste t para diferença das médias de duas 

variáveis, nos modelos  2, 3 e 4, foi utilizado o modelo de regressão para prever o 

comportamento de uma variável quantitativa (variável dependente ou y) a partir de 

uma ou mais variáveis regressoras (variáveis independentes ou x’s) e no modelo 5 

foi utilizado o teste de proporção para medir a proporção de uma variável em relação 

à população. 

Neste contexto o presente trabalho buscou analisar a eficácia das políticas de 

geração de emprego e renda e seu impacto no desenvolvimento econômico social 

pautado na oferta de credito, aqui denominado programas de microcrédito, para a 
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população de baixa renda de Belo Horizonte. Um aspecto dessa questão foi verificar 

se os programas de microcrédito eram suficientes para melhorar as condições 

econômicas dos beneficiados e dos segmentos desavantajados da economia, e 

apresentavam retorno considerável em relação aos investimentos efetuados. Desta 

forma, neste estudo procurou-se discutir se, de fato, este programa teve impacto 

sobre o desemprego e renda e daí sobre melhoria da qualidade de vida.  

Espera-se com este trabalho contribuir com os estudos científicos das 

principais transformações ocorridas em Belo Horizonte em relação ao emprego e a 

renda dos clientes atendidos pelas instituições de crédito, bem como aumentar a 

oferta de metodologias de avaliação de impacto de programas de Microcrédito. 

Várias são as teorias e os escritos sobre Microcrédito, principalmente porque o tema 

vem sendo muito estudado ultimamente, por ser considerado um instrumento de 

promoção social e desenvolvimento.  

No entanto o teste empírico destes escritos é raro, considerando que as 

variáveis são muito complexas. “A falta de capacidade persuasiva das 

argumentações sobre reais impactos de programas de Microcrédito, pode ter sido 

um dos fatores determinantes para a baixa repercussão do tema na agenda 

nacional”. (MONZONI, p. 20). 

Procurando dar conta do objetivo central deste trabalho – a relação do 

microcrédito e desenvolvimento e maior inclusão social e demais objetivos 

propostos, este trabalho está estruturado em 5 capítulos.  

Na Introdução, apresentam-se as razões que justificam a nossa opção pelo 

tema da pesquisa, a contextualização do microcrédito, a definição do objeto e dos 

objetivos, a metodologia utilizada, o processo de coleta de dados e as variáveis 

utilizadas na pesquisa.  

No segundo capítulo, faz-se uma exploração evolutiva do crédito e do 

Microcrédito, apresentando o fator crédito como gerador de emprego e renda, os 

conceitos básicos de microfinanças e Microcrédito. Apresenta-se um breve histórico 

do crédito e de algumas teorias gerais sobre o crédito, a poupança e o investimento, 

o crédito e microcrédito. Por fim alude-se às experiências mundiais, na América 

Latina, no Brasil e em Minas Gerais do microcrédito. 

No capítulo III, examina-se o resultado do Banco do Povo como política de 

geração de emprego e renda em Belo Horizonte. Avalia-se o impacto das políticas 
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de emprego e renda, pautadas nos programas de microcrédito, no meio de testes 

econométricos, tendo como variáveis dependentes o aumento de emprego e renda. 

A quarta seção é dedicada à análise das características da população e dos 

usuários-clientes do microcrédito como o propósito de avaliar qualitativamente a 

melhoria da qualidade de vida por eles auferida. 

Na quinta parte, apresentam-se as principais conclusões sobre o impacto 

positivo do microcrédito sobre a geração de emprego e renda e na melhoria da 

qualidade de vida de seus usuários. Por fim apresentam-se algumas sugestões de 

medidas políticas, econômicas e sociais que podem incrementar o desenvolvimento 

de outros usuários do microcrédito. 
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2  O CRÉDITO, O MICROCRÉDITO E DESENVOLVIMENTO 
 
 

Para dar conta de nosso objeto de análise – medir a relação entre 

microcrédito e desenvolvimento, apresentam-se, neste capítulo algumas teorias 

gerais sobre o crédito, a poupança e o investimento, sua relação com a questão do 

desenvolvimento. Situa-se o Microcrédito, com suas experiências mundiais, na 

América Latina, no Brasil e em Minas Gerais, sempre com relação à promoção do 

desenvolvimento. Inicia-se pela teoria geral do crédito. 

 
 

2.1 Teorias gerais sobre o crédito, a poupança e o investimento  
 

Como regra geral, sabe-se que tanto em termos mercadológicos como 

econômicos, a poupança de um agente pode ser disponibilizada para outro sob a 

forma de consumo e investimento, através da concessão de crédito. Mas, segundo 

Corazza (1998) não se deve ter a impressão equivocada de que um esforço maior 

de poupança por parte dos indivíduos traduz-se automaticamente em um fluxo maior 

de investimento, em termos macroeconômicos. Para o autor, isto poderia ser válido, 

a partir dos enunciados de Keynes10 . 

A preocupação primária de Keynes (1992) na Teoria Geral do Emprego, do 

Juro e da Moeda (TG) é com o comportamento do sistema econômico visto em seu 

todo, como também com a determinação das chamadas variáveis macroeconômicas 

essenciais (renda total; volume total de produção; nível total de emprego; 

investimento total e poupança total). De forma resumida, sua obra ofereceu uma 

teoria que procurou descobrir o que determina o volume de emprego em uma 

economia monetária, ou seja, numa economia onde a moeda exerce as suas 

funções clássicas de unidade de conta, meio de troca, e, principalmente, reserva de 

valor. Na teoria de Keynes, as variáveis endógenas intervenientes no sistema 

                                                 
10 John Maynard KEYNES, na sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, de 1936, enuncia o princípio 
da demanda efetiva, segundo o qual a propensão marginal a consumir, diferentemente do que ocorre na lei de 
Say, é menor do que um.  Isto significa que, crescendo a renda, o consumo cresce junto, só que em menor 
proporção; isto resulta num desequilíbrio entre a oferta e a procura que só pode ser sanado se o gasto com 
investimento elevar a demanda na mesma proporção em que ela foi inibida pela propensão marginal a poupar. 
Tendo em vista que o investimento é uma variável sob controle dos capitalistas individuais, estes só o efetivarão 
se esperarem taxas internas de retorno dos negócios superior à taxa de juros. Se o cenário for de expectativas 
baixistas, estes investimentos não serão feitos e o nível de atividade, de emprego e de renda declinarão. Em 
ocasiões como esta, o governo, para Keynes, deve intervir. 
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econômico (ou seja, o mercado de bens e serviços) são: o volume de emprego e a 

renda nacional. Já as variáveis exógenas consideradas são:  

a) a propensão ao consumo;  

b) a escala (ou curva) da eficiência marginal do capital; e  

c) a taxa fundamental de juros ofertada pelo sistema financeiro, que incide 

tanto sobre as poupanças, como sobre os empréstimos. 

Em Keynes, a conclusão é de que a demanda por crédito e investimento 

depende da eficiência marginal do capital e da taxa de juros.11 Para o autor, a taxa 

de juros – elemento essencial quando se estudam o crédito e o investimento -- não é 

nada mais que uma forma de “recompensa” pela renúncia à liquidez por um 

determinado período de tempo. Seria uma espécie de “medida da relutância” dos 

que possuem dinheiro ao alienar o seu direito de dispor do mesmo, ou ainda, é o 

“preço” de equilíbrio no qual o desejo de manter riqueza em forma de liquidez iguala-

se à quantidade de moeda disponível. Assim, quanto maior for a predileção dos 

agentes econômicos pela retenção das suas poupanças sob a forma de moeda, 

maior será a taxa de juros por elas demandadas para aplicá-las alternativamente. 

De todo modo, sob a ótica keynesiana, há várias iniciativas que poderiam 

conduzir a um aumento da taxa de crescimento de um país, através de uma melhora 

dos mecanismos de concessão de crédito – comumente também tratado pela 

expressão “financiamento”. Veja-se, por exemplo, os escritos de Lima, Sicsú & Paula 

(1999), ao discutir as influências do sistema financeiro sobre o desenvolvimento 

regional, os autores demonstram que se o “livre jogo do mercado” prevalece, o 

sistema financeiro costuma contribuir com suas políticas de crédito para uma 

tendência de aprofundamento das desigualdades regionais, através da concentração 

do crédito bancário em regiões mais desenvolvidas, com conseqüentes impactos 

sobre os investimentos. A partir de tal constatação, os autores defendem que sejam 

implantadas políticas governamentais que possam minorar a tendência de 

                                                 
11Ainda com relação ao papel das expectativas, Keynes (1992) observa que as expectativas sobre mudanças no 
custo do trabalho, invenções e técnicas novas alteram a eficiência marginal do capital. Isto porque, no caso de 
uma inovação tecnológica, haverá alteração dos rendimentos dos projetos de investimento anteriores à inovação, 
conseqüentemente, a eficiência marginal do capital será alterada. O mesmo ocorre no caso de expectativas de 
modificações no valor da moeda: a expectativa de uma baixa no valor da moeda estimula o investimento porque 
eleva a curva da eficiência marginal do capital; já a expectativa de uma alta no valor da moeda produz, ao 
contrário, efeito depressivo, porque reduz a escala da eficiência marginal do capital. Para Keynes (1992), se a 
taxa de juros aumentasse pari passu com a elevação dos preços, a expectativa da alta de preços não teria 
efeitos estimulantes, pois o estímulo à produção depende do aumento da eficiência marginal do capital de certo 
volume de capital relativamente à taxa de juros.  
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concentração e promover maior igualdade nas trajetórias de desenvolvimento 

regional. 

Em termos puramente financeiros, para Solomon & Pringle (1987), a palavra 

crédito, dependendo do contexto do qual se esteja tratando, tem vários significados. 

O próprio vocábulo crédito define um instrumento de política financeira a ser utilizado 

por uma empresa comercial ou industrial na venda a prazo de seus produtos ou por 

um banco comercial, por exemplo, na concessão de um empréstimo, de um 

financiamento ou de uma fiança. 

San Vicente (1987 p. 256) lembra que conceder crédito para uma empresa 

comercial, industrial ou agrícola significa vender seus produtos transferindo a posse 

dos mesmos mediante uma promessa de pagamento futuro. O crédito de que 

alguém dispõe, portanto, é a sua capacidade de obter capital, mercadoria, 

disponibilidade de ativos ou serviço mediante um compromisso de pagamento num 

prazo ajustado. Já para um Banco comercial, por exemplo, as operações de crédito  

constituem em seu próprio negócio. Dessa forma o banco empresta dinheiro ou 

financia bens aos seus clientes, funcionando como uma espécie de "intermediário 

financeiro", pois os recursos que aplica são captados no mercado através dos 

depósitos efetuados por milhares de clientes-depositantes. Conseqüentemente, o 

volume de créditos inadimplentes ou incobráveis, assim como a rentabilidade global 

da carteira, refletem, também, os efeitos de sua política e de seus critérios de 

concessão de crédito.   

Segundo Ribeiro (1999), Keynes e Minsky definiram a fragilidade, 

basicamente representada por essa equação de risco (de inadimplência do crédito), 

como algo característico das atividades do sistema bancário. As instituições 

financeiras bancárias captam do público os seus depósitos, via de regra 

concentrados no curto prazo, e costumam emprestar recursos por períodos mais 

longos, criando sempre o risco de descasamento (“gap”). Nessa situação, uma 

instituição cujos clientes deixem de pagar grandes volumes dos empréstimos por 

longos períodos, expõe-se ao risco de não conseguir honrar os pedidos de retiradas. 

A redução desse risco e a otimização dos resultados, portanto, são conseqüências 

de uma eficiente política de crédito e que deve estar associada, evidentemente, à 

existência de boas políticas de cobrança e às demais diretrizes estratégicas da 

empresa – inclusive a da escolha dos portfólios de destinação do crédito. 
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2.2  O crédito e suas Implicações 
 

A questão central do crédito para os agentes fornecedores de crédito é 

emprestar para tomadores com altas probabilidades de repagamento. Entretanto os 

primeiros a demandarem o crédito são geralmente os que têm projetos mais 

arriscados, ou que não possuem as garantias esperadas pelos credores. A garantia 

de acesso ao crédito permite a continuidade e ou a criação de pequenas atividades 

que são condições básicas de uma inserção autônoma no mercado de trabalho. No 

entanto esta garantia na sua maioria é bastante racionada. O racionamento do 

crédito às MPE´s baseia-se no elevado risco do retorno esperado, quer pela grande 

ausência de garantias patrimoniais, ou pelos elevados custos operacionais e pela 

assimetria de informações -- principalmente pela sua informalidade.  

No Brasil, a disponibilidade de crédito em julho de 2007, segundo 

informações do Bando Central – correspondia a 33% do PIB ou a R$ 813 bilhões. 

Quando se comparando estes percentuais com o crédito disponível em outros 

países – Tabela 2, percebe-se que a oferta de crédito no Brasil é ainda pequena. É 

menor do que a praticada por outros países em desenvolvimentos como Chile, 

Argentina e Índia.  

Tabela 2 - Participação do Crédito no PIB 
de alguns países selecionados - 2007 
País Crédito/PIB 
Alemanha 117% 
EUA 80% 

Chile 70% 
Índia 37% 
Argentina 33% 
Brasil 33% 

Fonte: O desafio do Microcrédito produtivo  
orientado - Revista Tendências no Mercado 
das Microfinanças (Sebrae, Rio de Janeiro,  
05 de setembro de 2007). 

 
O acesso ao crédito é um direito essencial dos cidadãos conforme publicado 

em um artigo de Paulo Martins, que fundamenta seu argumento na Constituição 

Federal: 

“O acesso ao crédito, da mesma forma que o acesso aos meios de 
telecomunicação, se não configuram-se imediatamente como um dos 
direitos pétreos, são parcelas essenciais da existência daqueles. É uma das 
fronteiras que, se não forem transpostas, impedirão ao indivíduo e à 
sociedade como um todo o gozo de seus direitos fundamentais, a garantia 
da constituição e manutenção de um “patrimônio cidadão mínimo”. 
(MARTINS, 2002). 
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A solução buscada pelos países em desenvolvimento como os EUA, que 

concede em credito à população, 80% do valor do seu PIB, requer a inclusão de um 

conjunto de aspectos de dimensão social, econômica, política e mesmo culturais. 

Buscando investigar formas para que se empreguem estas pessoas, com isso a 

atividade denominada Microcrédito tem sido mais amplamente divulgada, discutida e 

praticada. Organizações que proporcionem a estes micro-empreendedores o acesso 

a crédito, treinamentos e capacitações que buscam aperfeiçoar e desenvolver este 

setor.  

Considerando que as dificuldades econômico-sociais e que a busca pela 

sobrevivência não é um papel apenas dos micro-empreendedores informais, as 

pequenas e microempresas, possuem um papel econômico fundamental nas 

economias em desenvolvimento. Segundo CAVALCANTI:  

 

“Os novos empreendimentos não substituem propriamente nem partem de 
velhas atividades, engendrando ao contrário uma convivência onde o 
moderno se expande à força do capital empregado e o antigo se mantém 
pela inviabilidade de absorção dos excedentes de mão-de-obra, rejeitados 
no esquema dos novos empreendimentos. E assim que se nutre o setor 
não-organizado de atividades tradicionais, sobretudo no ramo da prestação 
de serviços, exercendo o papel de desaguadouro para o fluxo de mão-de-
obra que não encontra guarida no segmento moderno progressista, da 
economia.” (Cavalcanti,1978, p. 23). 
 

O microcrédito torna-se crucial em função das características gerais da 
própria economia segundo CAVALCANTI: 

 
“Na formação do fenômeno junta-se à baixa capacidade absorvedora de 
força de trabalho dos investimentos industriais, um crescimento demográfico 
acelerado, mediante o qual se expande a ritmo veloz a oferta de mão-de--
obra, que vai esbarrar em oportunidades de emprego de crescimento 
pachorrento no setor organizado. Surge, portanto, a necessidade de serem 
autocriadas formas de ocupação que garantam a subsistência da camada 
desprivilegiada da população – o que sucede a baixo nível de produtividade. 
Uma estrutura econômica incapaz de dar ocupação, via relações de trabalho 
mais adequadas, a parte significativa da mão-de-obra urbana, configura uma 
situação típica de desenvolvimento  perverso, na qual pessoas que não 
encontram emprego  criam seu  próprio setor.”(CAVALCANTI, 1978, p. 23). 

 
A falta de renda, a incerteza quanto à ocupação e a renda insuficiente, 

indicam a necessidade de se criar uma alternativa capaz de absorver a população 

economicamente ativa, ainda marginalizada pelos processos de modernização e que 

não encontra emprego nas empresas organizadas do campo e das cidades.  

Para esta população são poucas alternativas de incorporação econômica. 

Resta-lhe a alternativa de “autocriar” empregos, geralmente de baixos níveis de 
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produtividade. Organiza-se, desta maneira, um setor econômico onde a demanda de 

mão-de-obra não é função do processo de acumulação de capital dentro do próprio 

setor; mas depende do excedente de mão-de-obra do mercado de trabalho formal, e 

das oportunidades que oferece o mercado de produzir ou vender algo que gere 

algum rendimento. 

“O setor informal representa fonte de emprego para aqueles indivíduos, que 
não se sintam no âmbito do setor organizado. Tais indivíduos que estariam 
inevitavelmente desempregados em mercados urbanos de trabalho de 
estruturação mais rígida, encontram neste setor fonte decisiva de realização 
se não de seu bem estar econômico, pelo menos de sua própria 
sobrevivência [...].”(CAVALCANTI, 1978, p. 27). 
 

A população que participa do setor informal, é representada principalmente 

pelos estratos mais jovens ou pelos mais velhos da força de trabalho. Esse setor 

contém uma proporção de mulheres maior do que na média do mercado de mão-de-

obra, o mesmo acontece no tocante aos migrantes recém chegados às cidades.  

A falta de crédito para pequenos investimentos ou para capital de giro12 tem 

se revelado, contudo, um obstáculo sério para estes pequenos empreendedores. 

Para superar este problema, foram criados programas que buscam em parte suprir 

estas necessidades. Em todos os países pobres ou em desenvolvimento os bancos 

especializados em Microcrédito estão em expansão.  

O Microcrédito é uma linha de crédito dirigida especialmente ao pequeno 

empreendedor. A idéia é atender a uma parcela significativa da população que 

sequer tem conta em banco e se encontra na informalidade. É uma forma de tentar 

diminuir os problemas decorrentes do desemprego, que ainda atinge níveis muito 

altos, oferecendo alternativas àquele que não encontrando emprego, se lança na 

informalidade para sobreviver. Essas pessoas precisam de capital de giro, não 

importa o tamanho de seu negócio. Pessoas dispostas a iniciar um pequeno negócio 

ou desenvolver o seu ofício, e que precisam de empréstimos pequenos, recorrem a 

essas entidades especializadas para conseguir o seu empréstimo.  

Ao contrário do setor bancário tradicional, que exige garantia real para 

concessão de empréstimos, os programas de Microcrédito buscam preencher esse 

problema. Com essas iniciativas, espera-se atender, da forma mais adequada, à 

demanda, com grau de competitividade que traga ao tomador final, vantagens que 

                                                 
12 Montante de recursos financeiros necessários para atender às necessidades de operações de um negócio, tais 
como: compra de matéria prima, materiais, mercadorias, pagamento de salários, taxas, serviços, produtos 
acabados, estoques, prazos a clientes. (Manual de agente de Microfinanças, Sebrae, 2005). 
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se reflitam em melhoria na qualidade de vida da faixa populacional mais prejudicada 

pela desigualdade social. 

O nível do equilíbrio do emprego é baixo, isto quer dizer que apenas parte 

dos recursos disponíveis da economia está sendo utilizada. Como conseqüência, 

muita gente que gostaria de trabalhar pelos salários correntes não consegue 

encontrar emprego. Conforme destacado pelo próprio Keynes: “a economia de 

mercado pura tende naturalmente a equilibrar-se em níveis abaixo do pleno 

emprego e, como conseqüência, muitos são socialmente excluídos pela inatividade 

forçada”. (Keynes, 1985). 

Pobreza e desigualdade combinam-se, assim, com o problema de 

insuficiência do emprego, integrando-se num contexto único e comum. O Brasil é, 

para muitos, a terra da desigualdade. Aqui o grau de disparidade entre ricos e 

pobres, brancos e não-brancos, homem e mulher, moradores do campo e da cidade, 

indivíduos de alta e de baixa escolaridade é provavelmente maior que em qualquer 

outro lugar. No entanto, a desigualdade de renda, status social ou reconhecimento 

legal é apenas um dos lados da exclusão social. Os excluídos em termos de 

aquisição de renda são exatamente aqueles que obtêm menos desses recursos 

porque outros obtêm demais. (SINGER, 1999, p. 84). 

 

 

2.3  O Microcrédito e a promoção do desenvolvimento 
  

Em muitos países têm sido desenvolvidos diversos programas voltados a 

propiciar à população de baixa renda algumas alternativas de ocupação que possam 

lhes oferecer melhores condições de vida. Em tese, o investimento possibilitado por 

um programa de Microcrédito significa aplicação de capital em meios que levam ao 

crescimento da capacidade produtiva, o que cria a necessidade de empregar mão-

de-obra, gerar emprego e aumentar o mercado consumidor. De acordo com o efeito 

multiplicador advindo da teoria keynesiana, o investimento do capitalista crescendo 

irá gerar um aumento também na renda, seja do próprio empresário e/ou do 

trabalhador, o que certamente influenciará na melhora da qualidade de vida da 

sociedade. (Keynes, 1985).   

Algumas correntes de pensamento da história econômica identificam a 

primeira manifestação de Microcrédito com as sementes do cooperativismo de 
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crédito, como no sul da Alemanha em 1846. Humanitários como Franz Schulze-

Delitsch (1808-1883) e Friedrich W. Raiffeisen (1818-1888), em diferentes Estados 

das terras que formaram a Alemanha, dedicaram-se a buscar soluções para os 

problemas das classes desfavorecidas economicamente, chegando ambos à 

conclusão de que só através da associação e da ajuda mútua poderia melhorar-se o 

padrão de vida daquelas populações (PINHO, 2004). 

Um dos processos mais marcantes ocorreu após um rigoroso inverno que 

deixou muitos fazendeiros locais endividados e na dependência de agiotas. O pastor 

Raiffeison cedeu-lhes farinha e trigo para que fabricassem e comercializassem pão e 

assim acumulassem capital de giro. Com o passar do tempo, esta associação se 

transformou em uma cooperativa de crédito popular. (UNDP, 2000, p1-3). 

Assim como na Alemanha, no Canadá em 1900, um jornalista da Assembléia 

Legislativa de Quebec, criou as Caisses Populares que, com a ajuda de 12 amigos, 

reuniu o montante inicial de US$ 26 dólares canadenses para emprestar aos pobres. 

Ao início da década, estavam associados às Caisses Populares cerca de 5 milhões 

de pessoas (UNDP, 2000, p. 3). 

Entre as primeiras experiências da metade do século XIX e o fim do século 

XX muitas outras manifestações de Microcrédito ocorrem em diversos pontos do 

mundo, porém o grande marco que desenvolveu, difundiu e serviu de modelo para 

popularizar o Microcrédito foi a experiência iniciada em 1976 em Bangladesh 

(“Bengala Livre”), um país resultante da “partição” da Índia do Império Britânico no 

sudeste da Ásia (ainda como “Paquistão Oriental”) em 1971. 

Muhammad Yunus13, observando que em Bangladesh, considerado um dos 

dez países mais pobres do mundo, na primeira década de emancipação, os 

pequenos empreendedores das aldeias próximas à universidade onde ele lecionava 

eram reféns dos agiotas, pagando juros altíssimos e, mesmo assim, cumpriam 

corretamente seus compromissos, começou a emprestar a essas pessoas pequenas 

quantias com recursos pessoais e depois criou sua própria instituição financeira.  

Ao longo dos anos estes clientes obtiveram ajuda de bancos e instituições 

privadas, criando em 1978 o Grameen Bank e o modelo atual de Microcrédito que se 

define como sendo um sistema de crédito diretamente relacionado ao combate à 

                                                 
13 Ex-professor de Economia da Universidade de Chittagong, diplomou-se aos 22 anos de idade. De ideologia 
então classificada como “comunista”, iniciou com o pai uma bem sucedida empresa de embalagens e três anos 
após, se dirigiu como bolsista da Fulbright para se doutorar na Universidade do Colorado. Casou-se em 1970 e 
permaneceu até 1972 nos Estados Unidos. 
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pobreza, através do financiamento aos microprodutores. A experiência do Grameen 

Bank gerou uma pequena “revolução do Microcrédito” no mundo, de modo que, ao 

fim do século XX, já existiam programas espalhados em mais de sessenta países, 

inclusive alguns considerados como ricos, como o Canadá, França e Estados 

Unidos. (UNDP, 2000, pp. 1-3). 

O conceito de Microfinanças usado pelo Banco Central, é definido, segundo o 

trabalho de ALVES e SOARES, como: 

“[...] a prestação de serviços financeiros adequados e sustentáveis para a 
população de baixa renda, tradicionalmente excluída do sistema financeiro 
tradicional, com a utilização de produtos, processos e gestão diferenciados. 
As entidades microfinanceiras são aquelas especializadas em crédito, 
constituídas na forma de ONG´s - Organizações Não-governamentais, 
OSCIP´s - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, 
cooperativas de crédito de pequeno porte, SCM´s - Sociedade de Crédito ao 
Micro-empreendedor, bancos comerciais públicos e privados (principalmente 
através de correspondentes bancários e de carteiras especializadas) e 
fundos institucionais.” (ALVES e SOARES, 2004, p.11 e 12). 
  

 
Muitos são os conceitos de Microcrédito, não há um consenso quanto à sua 

definição, embora as divergências sejam mais de escopo que de definição. Neste 

trabalho, adota-se o conceito de ALVES e SOARES,  

 
“[...] a atividade de Microcrédito é definida como aquela que, no contexto das 
microfinanças, se dedicada a conceder crédito de pequena monta e 
diferencia-se dos demais tipos de empréstimos essencialmente pela 
metodologia utilizada, bastante diferente daquela adotada para as 
operações de crédito tradicionais. É comumente entendida como principal 
atividade do setor de microfinanças pela importância que tem junto às 
políticas públicas de superação da miséria, geração de trabalho e renda.” 
(ALVES e SOARES, 2004, p.12) 
 

  
Diante do conceito de Microcrédito de ALVES e SOARES (2004, p.12), e 

buscando uma abordagem ilustrativa, utilizada por Meyer (2002, p.34) pode-se 

dividir os objetivos do Microcrédito em três pontas de um triângulo, vistos que estes  

são os considerados mais objetivos, representadas no quadro 2: 
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Quadro 2 – Triângulo do Microcrédito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Meyer, 2002, p. 34) 
 

O primeiro objetivo é atingir o maior número de indivíduos de classe social 

baixa e mais pobre; o segundo corresponde à sustentabilidade financeira e o terceiro 

objetivo é gerar um impacto positivo sobre o bem-estar dos clientes, aumentando a 

qualidade de vida através de um aumento de renda e da alfabetização, entre outros 

(Meyer, 2002).  

O circulo, que está no interior do triângulo, representa as inovações das 

IMF´s14 em tecnologia, políticas e administração que podem afetar o quanto esses 

três objetivos do Microcrédito serão atingidos. A integração financeira e tecnológica 

pode melhorar significativamente as condições de atendimento ao público. O circulo 

da parte externa do quadro 2 representa o ambiente no qual os programas de 

Microcrédito estão inseridos, que com certeza influenciam seu desempenho. Esse 

ambiente também inclui o capital humano e social do pobre, as políticas econômicas 

do país e a qualidade da infra-estrutura financeira que dá suporte às transações 

financeiras (Meyer, 2002). 

Quanto à terceira ponta do triângulo, relativo ao impacto das microfinanças, 

Amartya Sen (2000) professor indiano e prêmio Nobel de Economia (1998) afirma 

que a pobreza é uma privação de capacidade básica. Para Sen (2000), a renda é 

                                                 
14  IMF’s – Instituições de Micro-Finanças. 

INOVAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA 

IMPACTO NO  
BEM ESTAR 

ALCANCE DA POPULAÇÃO  
DE BAIXA RENDA 

CAPITAL HUMANO, POLÍTICAS E INFRAESTRUTURA FINANCEIRA 
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suficiente se, com ela, a pessoa pode criar as condições (capacidades) para ocupar 

uma posição dentro do modo de produção em que vive. Em um discurso do 

professor Yunus, em junho de 2001 em Bangladesh, feita a um grupo de dezoito 

brasileiros representantes de várias entidades, o catedrático (depois laureado com o 

premio Nobel da Paz de 2006) definiu a pobreza como sendo “um resultado de 

rejeição”: rejeição pelas instituições, rejeição das políticas, rejeição pelos conceitos. 

Para o mestre, a pobreza é algo que se constrói com o tempo, por idéias, conceitos 

e atitudes, repassados através de gerações. No entanto, muitas são as causas da 

pobreza e nem sempre podem ser eliminadas apenas com políticas de Microcrédito. 

O Microcrédito não se resume apenas ao acesso ao crédito, mas à geração de 

renda para população abaixo da linha de pobreza. O acesso ao crédito permite que 

esta população consiga expandir suas capacidades básicas de cidadãos e assim 

diminuir a rejeição dos diversos âmbitos citados. 

 
 
2.4  Experiências Mundiais de Microcrédito e melhoria das condições de vida 
  

Como se disse anteriormente, o Grameen Bank (“GB”), criado em 1978, pelo 

então chefe do Departamento de Economia da Universidade de Chitagong, em 

Bangladesh, Prof. Muhammad Yunus, é totalmente especializado em Microcrédito. 

No artigo “Microcrédito e o Resgate da Cidadania”, publicado em 1998 na revista 

Rumos, o Prof. Eduardo Silva, constata a positividade do microcrédito: 

 
“O exemplo do Grameen Bank, de Bangladesh, pode ser citado como uma 
das mais sólidas comprovações de que este tipo de empreendimento é 
plenamente viável.” (Revista Rumos, 1998) 

 

A repercussão mundial desta experiência bem sucedida propiciou ao 

Microcrédito alcançar cerca de 60 países, beneficiando assim, aproximadamente oito 

milhões de pessoas, constituindo-se na mais relevante alternativa de geração de 

emprego e renda para as comunidades carentes em todo o mundo. Segundo a 

ACCION INTERNACIONAL, 

 
“(...) as experiências com a criação de instituições especializadas em 
Microcrédito têm demonstrado a viabilidade deste tipo de empreendimento, 
baseada no tamanho de mercado, capacidade de expansão e a baixa taxa 
de inadimplência vis-à-vis as operações realizadas pelas demais instituições 
financeiras.” (ACCION INTERNACIONAL, 2004, p. 13). 
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A tecnologia do Microcrédito foi experimentada pela primeira vez através do 

Grameen Bank. Atualmente, o GB possui uma clientela de predominância feminina 

97%, e o arranjo contratual desenvolvido por esta instituição baseia-se no sistema 

de “Fiança Solidária” constituído por um grupo de pessoas não aparentadas, mas 

que tenham a mesma mentalidade e o mesmo status socioeconômico. Em abril de 

2006, o banco contava com 2.121 filiais e atendia 6,23 milhões de clientes em 

67.670 vilarejos em Bangladesh (Monzoni, 2006).  

O crédito é concedido primeiramente a dois membros do grupo, estendendo 

aos outros membros depois dos primeiros pagamentos destes. Os empréstimos são 

na maioria dos casos de curto prazo e a renovação depende dos reembolsos dentro 

dos prazos estabelecidos. Antes de receber um empréstimo do Grameen Bank, 

todos os financiados passam por período de treinamento com o intuito de fazê-los 

compreender as normas e os regulamentos da instituição. No ato da liberação do 

financiamento, o banco retém de cada integrante do grupo um percentual do valor 

concedido para constituição de um fundo. Este funciona como uma conta poupança 

do grupo e semanalmente são feitos depósitos obrigatórios pelos integrantes. Um 

percentual deste fundo poderá ser usado por algum integrante, desde que decidido 

pelo grupo (YUNUS, 2000, p. 135). 

A ONG Association for Social Advanvement (ASA) foi fundada em 1979 por 

um grupo de ativistas políticos que lutavam contra a opressão do Paquistão. O 

programa de Microcrédito iniciou-se efetivamente em 1991, e hoje é o principal foco 

da organização que era uma entidade de ação social que mobilizava, conscientizava 

e organizava a população mais carente para resistir à injustiça e lutar pelos seus 

direitos; em 1985, muda sua atuação para operação de programas de 

desenvolvimento social. ASA opera em toda a região sul da Ásia e do Pacífico, e 

conta com 4,2 milhões de clientes, movimentando cerca de US$ 255 milhões. 

Em 1972, foi fundando também no Bangladesh o BRAC – Bangladesh Rural 

Advancement Committee. O BRAC começou como uma instituição doadora para 

projetos de reabilitação e alivio, com o objetivo de ajudar o Bangladesh a superar 

traumas de devastação promovida pela luta de liberdade (1969-1971). Hoje é a 

maior instituição de microfinanças do planeta, independente, auto-sustentável, que 

emprega 97 mil pessoas que trabalham com os objetivos de redução de pobreza e 

fortalecimento das camadas mais pobres da população de todos os 64 distritos de 
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Bangladesh além de operar no Afeganistão e no Srilanka. Tem uma carteira de 4,2 

milhões de clientes, sendo 97% mulheres. 

Outro exemplo em Bangladesh é a ONG PROSHIKA. Essa instituição é uma 

das pioneiras na abordagem de desenvolvimento sustentável e fortalecimento da 

população de baixa renda. Fundada em 1976, hoje possui uma carteira de 1,57 

milhões de clientes, dos quais 65% são mulheres, que movimentam US$ 54 milhões.  

O BAAC – Banco para Agricultura e Cooperativas Agrícolas, criado em 1966 

na Tailândia financia especificamente atividades agrícolas. Os empréstimos são 

concedidos a agricultores, cooperativas e associações de agricultores, através de 

metodologias de crédito individuais ou através de grupos.  

O BRI-UD – “unit desa” do Banco Rakyat-Indonésia, é um banco de 

propriedade do estado, organizado em 1983-84 após o colapso do programa 

“Bimas”, destinado a subsidiar grandes indústrias. Atualmente é formado por uma 

rede de pequenos Bancos e concede empréstimos para a área comercial e 

atividades não agrícolas. A sua metodologia de concessão de empréstimos é 

baseada em créditos individuais. Além de fornecer empréstimos, faz captação da 

poupança popular, possuindo um grande número de poupadores ultrapassando 

inclusive seu saldo de empréstimos. 

Na Índia, a maior instituição de microfinanças é a SHARE Microfin Ltd., 

fundada em 1992 com a missão de redução de pobreza por meio de serviços 

financeiros para os mais pobres, principalmente aqueles residentes em áreas rurais. 

A organização conta com uma clientela de 814 mil pessoal e todas as mulheres, 

movimentando US$ 82 milhões15.  

As experiências mundiais de Microcrédito não se localizam somente na Ásia, 

mas se estendem pelo continente europeu também. As instituições de Microcrédito 

na Europa como a ADIE (Associação para o Direito à Iniciativa Econômica) da 

França, inspirou-se na experiência do Grameen Bank e considera como principal 

objetivo permitir aos excluídos a criação do seu próprio emprego partindo dos 

seguintes pressupostos:  

- a Segurança Social atingiu os seus limites e não é mais capaz de dar resposta ao 

desemprego e à marginalização social; 

                                                 
15 Todas as informações referente às instituições de Microcrédito no mundo, na América Latina e no Brasil foram 
obtidas no trabalho de Mario Prestes Monzoni Neto, 2006; “Notícias Delnet Português – Nº 4 – Especial 
Microcrédito – Tradução de Mezzerra.”. 
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- uma sociedade fragmentada é inaceitável na medida em que nega aos excluídos a 

dignidade proveniente do trabalho e cria processos econômicos destrutivos 

combinando apoio social com trabalho informal; 

- todos os homens e mulheres têm capacidade de iniciativa, sendo necessário 

permitir aos marginalizados o direito à iniciativa econômica. 

Um outro objetivo consiste em obter a alteração da regulamentação de 

trabalho conseguindo facilidades para a criação do auto-emprego16 e a diminuição 

da carga burocrática para a criação de empresas.  

O Microcrédito surge não apenas como um meio de conseguir capital para 

iniciar um negócio, mas também como uma forma de propiciar autoconfiança e 

canalizar energias, recuperando a dignidade e quebrando o isolamento social 

provocado pela exclusão.    

O CREDAL, instituição da Bélgica, também trabalha na Europa em atividades 

geradoras de renda e emprego, na perspectiva de desenvolvimento. O CREDAL 

(Crédito Alternativo) é uma sociedade cooperativa de crédito voltada para as 

associações. Preocupa-se com a criação de emprego e com a melhoria da situação 

de emprego, nomeadamente através da formação profissional.  

As experiências de Microcrédito do CREDAL iniciaram-se apenas há oito 

anos e visam o enfretamento do risco, a formação do pessoal e o acompanhamento 

do empreendimento. A Instituição pretende lançar uma iniciativa inspirada na 

ADIE17, criando um fundo de garantia através de parcerias com instituições 

financeiras. Seu programa de Microcrédito é dirigido a indivíduos sem recursos para 

iniciar uma atividade econômica e que não podem dar garantias bancárias.  

 
 
2.5  O Microcrédito e a promoção social na América Latina  

 

Em 1973, em um estudo sobre o emprego no Paraguai, o setor informal 

urbano foi definido como sendo um conjunto de unidades produtivas, normalmente 

pequenas, cuja característica principal era a escassez de capital e a conseqüente 

                                                 
16 Capacidade produtiva do indivíduo de trabalhar por conta própria sendo capaz de gerar sua renda, 
independente dos setores de emprego existentes na economia. (grifos da autora). 
17 Associação para o Direito à Iniciativa Econômica da França. 
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incapacidade de acumular e fazer parte do processo de acumulação em uma 

economia capitalista. 

É inegável a importância do emprego informal em economias como as da 

América Latina. Isto pode ser feito analisando-se o tamanho do setor informal na 

economia urbana nos países da região, medindo-se geralmente, sua presença por 

seu peso na absorção de população economicamente ativa; ou fazendo-se remotas 

alusões à importância relativa que ele possui na geração do produto interno. No 

Brasil, as regiões metropolitanas respondiam em 2001, por 23% da informalidade; 

em 2007 a informalidade no geral chegou a 69% das 16 milhões de micro e 

pequenas empresas. Este setor cresce a cada ano e nele o problema maior é a 

qualidade18 destes empregos. (VELLOSO e ALBUQUERQUE, 2001). 

 Preocupações com esta qualidade e com a definição baseada no acesso ao 

capital inspiraram, a uma concepção do “pequeno crédito” como resposta básica – 

mas não única - às necessidades das unidades produtivas informais. 

É muito difícil desenhar um cenário preciso para atuação destas instituições 

microfinanceiras que fornecem pequeno crédito às unidades produtivas informais. 

MARULANDA E OTERO (2005) fizeram uma pesquisa sobre IMF’s na América 

Latina apartir de uma amostra de 120 IMF´s em atuação (tabela 3) . Segundo esta 

pesquisa o setor de microfinanças, especialmente o Microcrédito, é composto por 

três grandes grupos de instituições: ONG’s, concentram-se especialmente no 

Microcrédito. São 56 de um total de 120% da amostra. As ONG´s representam 13% 

do total de empréstimos e 29% do total de clientes. São instituições menores e 

situam-se fora do setor financeiro formal. Nos últimos três anos, seus empréstimos 

cresceram a uma taxa média de 36%, enquanto o número de clientes cresceu em 

média 30%. Já as IMF’s e os Bancos Comerciais, mesmo em menor número, 47 e 

17 respectivamente, possuem uma carteira ativa19 maior com um montante de 

clientes mais expressivo (tabela 3). Analisando proporcionalmente o número de 

clientes beneficiados pelo valor total da carteira ativa, as ONG’s atingiram um 

número maior de clientes, tendo em vista que o valor médio emprestado é menor 

que o feito pelas IMF’s e Bancos Comerciais, valor maior, número de clientes é 

menor.   

                                                 
18 Trabalhadores autônomos, empregados sem carteira, trabalhadores não remunerados que vivem em 
condições precárias. (grifos da autora). 
19 Valor emprestado a receber de clientes – sendo os clientes adimplentes e com pagamentos regulares e em 
dia. 
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Tabela 3 – Instituições Microfinanceiras na América Latina – Amostra de 2004 
Tipo de instituição Quantidade Empréstimos 

Mil US$ 
Clientes Empréstimo 

Médio US$* 
Portfólio 
Médio 

Bancos 
Comerciais 

17 997.983 847.498 1.178 49.853 

IMF´s 47 1.447.745 1.284.284 1.127 27.325 
ONG´s 56 352.502 868.544 406 15.510 
TOTAL 120 2.798.230 3.000.326 933 25.003 

* No caso de instituições regulamentadas, as estatísticas são de dezembro de 2004. 
Para as ONG´s, 19 refletem as estatísticas de dezembro de 2003 e 10 as de dezembro 
de 2002; as demais são de dezembro de 2004. 
Nota: Empréstimo médio e calculando dividindo o saldo dos empréstimos pelo número 
de clientes para cada tipo de instituição. 
Fonte: MARULANDA e OTERO (2005) 

 
A pesquisa de MARULANDA e OTERO (2005), permite entender as 

características das instituições de Microcrédito em atuação na América Latina. A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) começou a se ocupar deste tema em 

1981,iniciando um projeto em Guayaquil, no Equador, com apoio do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e fundos holandeses. Em 1984 

dessa iniciativa, resultou a criação da ONG Fundação Guayaquil com a finalidade de 

fornecer crédito às microunidades excluídas do sistema financeiro. 

Essa foi a primeira ONG incentivada pelo Governo com apoio técnico e 

financeiro do sistema das Nações Unidas. Tinha como objetivo, oferecer créditos a 

unidades produtivas que não tinham acesso ao sistema financeiro regular. A 

organização apostava no autofinanciamento para alcançar estabilidade, se bem que 

para o período de consolidação não se descartavam apoios de ONG’s estrangeiras, 

especialmente as européias. Hoje é difícil recordar a situação daquela época: no 

início dos anos oitenta, não existia sequer a expressão Microcrédito e nem se falava 

de crédito ao setor informal. Na América Latina existia também uma importante 

instituição AITEC20 (Accion International), que além de fornecer o apoio financeiro, 

contribuía para que as suas filiadas recebessem assistência em áreas, como: 

consultoria em marketing, gerenciamento de finanças, desenvolvimento 

organizacional para captação de recursos humanos, treinamentos, assistência na 

criação de planos de negócios e metodologias de crédito.   

Na Bolívia, país onde o Microcrédito ganhou muito destaque, atua a 

instituição denominada Bancosol que iniciou suas atividades como uma associação 

sem fins lucrativos. Apoiada pela Confederação de Empresas Privadas da Bolívia, 

                                                 
20 Órgão privado sem fins lucrativos fundado em 1961 e atualmente fornece assistência a uma rede de filiadas 
em 13 países da América Latina e em seis cidades dos Estados Unidos. (Microcrédito no Mundo – Delnet. 
Edição 4, Tradução MEZZERRA. 2001). 
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Fundação Calmeadow21 e pela Accion Internacional, o Bancosol atua na Bolívia 

assistindo aos micro-empreendedores em fase de desenvolvimento. O Bancosol é 

um exemplo de sucesso e um dos principais bancos bolivianos, tendo emprestado 

mais de US$ 1 bilhão desde que se torno banco em 1992.22  

Em 1986 tal instituição mantinha o Programa PRODEM (Fundação para a 

Promoção e Desenvolvimento da Microempresa), que visava oferecer pequenas 

quantias a grupos solidários de micro-empreendedores. Através da crescente 

demanda e dos objetivos de acessar o mercado de capitais, o PRODEM conquistou 

a condição de Banco Privado de Depósito e Credito especializado em microfinanças. 

A partir de então passou a ser denominado de “Banco Solidário”, iniciando suas 

atividades em 1992, sendo que o PRODEM passou a ser um dos acionistas.  

Já no fim da década de oitenta, constata-se que o Microcrédito constituía um 

instrumento importante de desenvolvimento e que o Microcrédito poderia ser uma 

política não subsidiada. Seu impacto no mercado de trabalho era positivo. Além de 

criar emprego, estes programas também levavam a um aumento da renda para as 

pessoas e famílias. 

No Peru, funcionam os Grupos Municipais de Crédito e Poupança com a 

finalidade de conceder Microcréditos e captar depósitos sob a supervisão da 

Superintendência de Bancos e Seguros. Em 1996 foram criadas, conforme a Lei de 

Bancos do Peru, as Instituições de Desenvolvimento a Pequena e Microempresa 

(EDPYME) as quais também seria facultada a captação de depósitos, caso tivessem 

um milhão de dólares de capital. Hoje, a instituição que mais se destaca é o Banco 

Del Trabajo (Bantra), que tem 450 mil clientes, com uma carteira ativa de 315 

milhões, por meio de uma rede de 83 agências e mini-agências da quais 33 estão na 

capital de Lima23. 

Na Colômbia, o mercado de microfinanças era formado em 2004 por quatro 

ONG´s, que atendem em sua maioria clientes mulheres. Hoje as quatro ONG´s 

atendem 241 mil clientes e emprestam US$ 204,5 milhões24. 

                                                 
21 A Calmeadow é uma organização canadense não governamental criada em 1983, com o objetivo de fornecer 
aos trabalhadores autônomos pobres do Canadá e dos países em desenvolvimento acesso a sistemas 
alternativos de crédito e serviços de poupança, bem como assistência técnica a organizações de Microcrédito já 
estabelecidas nos países em desenvolvimento. (Microcrédito no Mundo – Delnet. Edição 4, Tradução 
MEZZERRA. 2001). 
22 Fonte: www.bancosol.ao/ acessado em 03 julho de 2007. 
23 Idem.. 
24 Ibidem. 
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No Equador, duas instituições destacavam-se: o Banco Solidário, instituição 

bancária de 153,4 mil clientes e US$ 207 milhões em carteira; e o Credi Fé com 50 

mil clientes e quase US$ 80 milhões em credito ativo25. 

No Chile, o destaque fica com o Banco Estado, que ao final de 2005 tinha 

168,8 mil clientes e operava com US$ 397 milhões. No Uruguai, a Cooperativa 

Nacional de Ahorro y Crédito (COFAC), criada em 1986, tem 101 mil clientes que 

tomam emprestados US$ 230 milhões. No Paraguai, o grupo Internacional de 

Finanzas Sciedad Anónima Emisora de Capital Abierto (Interfisa Financiera), 

instituição de micro-finanças (“IMF”) fundada em 1978, contava em 2004 com 42 mil 

clientes e movimenta US$ 21 milhões.26 

Até, e princípios de 1990, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID27) passou a promover instituições latino-americanas. Com financiamentos e 

cooperações técnicas o BID fortaleceu inúmeras instituições que tomavam o modelo 

de ONG e baseavam sua atuação em metodologias de crédito do Grameen Bank. A 

partir de então o número de organizações, multiplicou-se, abrindo espaço para a 

verdadeira popularização do crédito a micro-empreendedores de baixa renda.  

Segundo MARULANDA e OTERO (Op. Cit.), o sucesso das operações de 

Microcrédito na América Latina, depende, fortemente, do apoio dos governos para 

definição de um marco regulatório que possibilite a criação de condições sistêmicas  

de estímulo ao desenvolvimento do setor, retirando entraves legais como  

regulamento das taxas de juros praticadas e fornecendo incentivo à captação de 

recursos. Deve-se evitar que a atuação das entidades governamentais no setor não 

distorça o segmento com práticas de cunho assistencial que criam uma concorrência 

predatória com o mercado pela a prática de subsídios e outras “ajudas”. 

Um estudo recente feito pela CEPAL – Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe, constatou a diminuição de pobreza na América Latina, reduzindo-a 

ao nível mais baixo nos últimos anos. Por esta pesquisa, o panorama social da 

América Latina em 2007 melhorou ao verificar que o número de pobres caiu, pela 

                                                 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), instituição financeira regional criada em 1959 e sediada em 
Washington (USA); objetiva contribuir para o progresso econômico e social da América Latina e do Caribe 
mediante a canalização de seu capital próprio, de recursos obtidos no mercado financeiro e de outros fundos sob 
sua administração para financiar o desenvolvimento nos países prestatários; complementar os investimentos 
privados; e prover assistência técnica para a preparação, financiamento e execução de projetos e programas de 
desenvolvimento. O BID conta hoje com 46 membros, entre países regionais e extra-regionais. O Brasil é 
membro do BID desde sua criação e possui 11,07% do capital ordinário e do poder de voto do organismo. 



 43 

primeira vez desde 1990, abaixo dos 200 milhões. E em 2006, 194 milhões de latino-

americanos eram pobres. Segundo o estudo da CEPAL, 15 milhões de pessoas (o 

equivalente à população do Chile), saíram da pobreza e 10 milhões deixaram de ser 

indigentes no decorrer do ano de 2006. Só no Brasil este número foi de 6 milhões, 

(equivalente à população do Paraguai). A pesquisa reconhece que os programas 

públicos, especialmente o Bolsa-Família, tiveram influência decisiva nesse 

desempenho28. A despeito deste avanço a pesquisa da CEPAL critica a 

concentração de renda que ainda permanece elevada na região. 

 

 

2.6 O Microcrédito e desenvolvimento no Brasil e em Minas Gerais 
 

Nos últimos anos, foi grande o crescimento do resultado e das experiências 

de uso do microcrédito no Brasil, embora o seu do marco jurídico seja ainda pouco 

conhecido pelo conjunto da população. 
As instituições de Microcrédito no Brasil  encontram-se regulamentadas pela 

Lei no. 10.194 de 14.02.2001 e complementadas pela MP 2172-32, de 23.08.2001, e 

pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional. Além dessas, há outras Leis e 

resoluções que o regulamentam, por ordem de criação: 

• Lei n° 9790, de 23 de março de 1999 - é a principal norma que rege a 

atuação das ONGs. Ela define os requisitos que devem ser cumpridos 

pelas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos a fim de 

serem qualificadas como Sociedade Civil de Interesse Público e institui as 

regras que regem seu funcionamento e controle, incluindo acordo de 

cooperação que deve regular as relações entre as referidas sociedades e 

o setor público. Por fim, inclui o Microcrédito como uma das finalidades 

das ONGs. 

• Decreto n° 3100 de 30 junho de 1999  regulamenta a lei n° 9790, definindo 

os aspectos vinculados aos requisitos para autorização, funcionamento e 

supervisão das Sociedades Civis de Interesse Público. 

                                                 
28 Fonte: Estado de Minas, Sábado 17 de novembro de 2007 – p.17 
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• Circular Banco Central n° 2915 de 5 de agosto de 1999 estabelece os 

procedimentos relativos à autorização e ao funcionamento das SCM’s – 

Sociedade de Crédito para o Micro-empreendedor. 

• Portaria n° 361 do Ministério da Justiça regulamenta os procedimentos 

para a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.  

• Medida provisória n° 1965-11 de 3 de fevereiro de 2000 exclui do alcance 

da lei da usura as Sociedades Civis de Interesse Público e as SCM’s. 

• Circular Banco Central n° 2898 de 29 de fevereiro de 2000 - estabelece os 

padrões contábeis para as SCM com base naquelas vigentes para as 

companhias financeiras. 

• Lei no. 10194-01 de 14 de fevereiro de 2001 autoriza a criação de uma 

nova entidade jurídica, as SCM’s, a serem supervisionadas pelo Banco 

Central do Brasil. 

• Medida provisória n° 2113-32 de 21 de junho de 2001 inclui as OSCIP 

como beneficiárias de doações nos termos e condições estabelecidos pelo 

inciso II do parágrafo 2° da Lei n° 9249 de 1995.  

• Resolução do Banco Central n° 2874, de 26 de julho de 2001 –dispõe 

sobre a constituição e o funcionamento das SCM’s, definindo as normas 

sobre a natureza, constituição, capital mínimo e sua integralização, seu 

marco operacional, limites individuais de crédito, proibições, postos de 

atendimento e supervisão das SCM’s , assim como a forma de atuação do 

BC em relação as mesmas. 

• Medida provisória n° 2172-32 de 23 de agosto 2001 exclui as OSCIP’s de 

vinculação à Lei da Usura, o que permite a prática de taxas de juros de 

acordo com as suas necessidades e condições de mercado. 

• Resolução do Banco Central n° 3109 de 24 de julho de 2003 dispõe 

acerca da realização de operações de microfinanças destinadas à 

população de baixa renda e a micro-empreendedores.  

• Lei no 10.735 de 11 de setembro de 2003 concessão de crédito aos micro-

empreendedores e à população de baixa renda no valor de até R$ 

1.000,00, à taxa máxima de 2% ao mês, tendo por fonte 2% dos depósitos 

à vista. 
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• Lei no 11.110 de 25 de abril de 2005 dispõe sobre o conceito de (PNMPO) 

– Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, como sendo o 

crédito concedido para o atendimento das necessidades financeiras de 

pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades de pequeno 

porte. 

A legislação em vigor no Brasil permite que as Sociedades de Crédito ao 

Micro-empreendedor29 (SCMs), Bancos Privados, Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Publico30 (OSCIPs), Organizações Não Governamentais31 (ONGs) e 

aos Fundos Públicos a concedam créditos a microeemrendedores com cobrança de 

juros reais até o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  

Segundo Monzoni (2006, p.64), pode-se dividir as instituições de 

microfinanças atuantes no Brasil em duas modalidades, as com fins lucrativos e as 

que não o tem. Segundo o autor as  “sem fim lucrativos” são formadas por: 

 
“pessoas jurídicas de direito privado, como ONGs, sujeitas a restrições 
quanto aos juros praticados (teto de 12% a.a); 
fundos públicos estaduais ou municipais, como Banco do Povo32, 
administrados por autarquias, departamentos ou outras formas previstas em 
lei, também sujeitas à restrição de juros máximos de 12% a.a.; 
as OSCIP registradas no Ministério da Justiça, não sujeitas à restrição de 
taxas de juro de 12% a.a..” 

 
As com “fins lucrativos” são formadas pelas: 

 
“SCM que estejam autorizadas pelo BCB, controladas por qualquer pessoas 
física ou jurídica, inclusive instituição privada e OSCIP;  
de forma direta, por intermédio de qualquer instituição financeira, que 
trabalhe com oferta de crédito ao público, seja sob a forma de 
departamento, seja sob a de carteira especializada. (BCB, 2006)”33. 

 

                                                 
29 SCM - A constituição e o funcionamento da SCM dependem de autorização do Banco Central do Brasil, e no 
seu objeto social deve constar exclusivamente a concessão de financiamentos a pessoas físicas, com vistas a 
viabilizar empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial de pequeno porte, bem como a 
pessoas jurídicas classificadas como microempresas nos termos da legislação em vigor. Fonte: 
http://www.sebrae-sc.com.br/credito 
30 OSCIP - são entidades privadas atuando em áreas típicas do setor público, e o interesse social que despertam 
merece ser, eventualmente, financiado, pelo Estado ou pela iniciativa privada, para que suportem iniciativas sem 
retorno econômico. Fonte: http://www.sebraeminas.com.br/culturadacooperacao/oscip/02.htm 
31 ONG- ONG não existe em nosso ordenamento jurídico. É um fenômeno mundial, onde a sociedade civil se 
organiza espontaneamente para a execução de certo tipo de atividade cujo cunho, o caráter, é de interesse 
público. A forma societária mais utilizada é a da associação civil (em contrapartida às organizações públicas e as 
organizações comerciais). São regidas por estatutos, têm finalidade não econômica e não lucrativa. Fundações 
também podem vir a ser genericamente reconhecidas como ONGs. São organizações sem fins lucrativos, em 
geral pequenos, mas bastante variadas em sua forma e atuação. Fonte: 
http://www.sebraeminas.com.br/culturadacooperacao/ong/02.htm 
32 Fonte do estudo de impacto, realizado neste trabalho. Os dados neste capítulo relacionados ao Banco do 
Povo, foram retirados do site www.bancodopovo.org.br. 
33 Fonte: MONZONI (2006, p. 64) 
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Analisando de uma maneira ampla e sistêmica a forma especifica de 

integração do Brasil no novo paradigma econômico internacional – globalização – 

que se formou após meados da década de 1980, percebe-se que houve crescente 

precarização do mercado de trabalho formal, com o desaparecimento de um número 

significativo de postos de trabalho e um aumento da quantidade de ocupações 

informais. Sendo assim, o apoio a programas alternativos de geração de emprego, 

como o trabalho autônomo e os pequenos empreendimentos de base familiar, vem 

se mostrando como um elemento central nas estratégias destinadas a minimizar a 

tendência à queda do emprego e da renda de uma parte significativa da população 

(Singer, 2000). 

Já no aspecto social, de acordo com Singer (2000), a ineficácia das políticas 

assistencialistas, somada à crônica incapacidade financeira do Estado, vem 

favorecendo o desenvolvimento de iniciativas que estimulam iniciativas de auto-

sustentabilidade econômica destinadas a grupos de baixa renda. Até a própria 

estabilização monetária do país, que a partir de 1994 conseguiu trazer a inflação a 

patamares mais “civilizados” (inferiores a 10% ao ano) tem contribuído para as 

transformações provocadas pela ampliação do crédito popular no Brasil tanto no 

sentido quantitativo quanto no qualitativo. Em outros países subdesenvolvidos ou 

“em desenvolvimento”, onde uma grande parcela da população vive próxima ou, 

mesmo, abaixo da linha de pobreza34, o setor informal e MPE´s têm importância 

inquestionável na geração de emprego e renda no Brasil, e no resto do mundo.  

Em Recife (PE) ocorreu o que pode ser considerada a primeira experiência 

de Microcrédito mais documentada da América Latina. Por iniciativa e com 

assistência da Acción Internacional, conhecida como AITEC, e com a participação 

de entidades empresariais e bancos de Pernambuco e da Bahia, foi criada em 1973 

a União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações, que ficou conhecida 

como Programa UNO. A UNO era uma associação civil, sem fins lucrativos, que 

nasceu especializada em crédito e capacitação. O Fundo de Crédito inicial foi 

montado com recursos doados pelo PACT (uma associação de ONG´S 

estadunidenses). 

                                                 
34 A linha de pobreza é determinada pela precificação de bens e serviços considerados indispensáveis à 
sobrevivência considerada de forma diferenciada pelos diferentes localidades. Os custos da sobrevivência 
variam de região para região. Ela corresponde à estrutura de custos de uma cesta alimentar, definida 
regionalmente, que cubra as necessidades de consumo calórico mínimo de um indivíduo. Inclui um mínimo de 
outros gastos essenciais, como vestuário, habitação e transporte. (RBCS, Vol 15, n°42 fevereiro, 2000) & Singer 
(2000). 
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Esses recursos doados pelo PACT foram, em 1973, depositados no Banco 

Nacional do Norte (“Banorte”), no caso do Recife, e Banco Econômico, em 

Salvador35. Feito esse depósito, que funcionou como garantia, o Banorte e o Banco 

Econômico, abriram linhas de crédito para a UNO. Posteriormente, a UNO passou a 

trabalhar com a linha de crédito SEPLAM/SEBRAE36. 

Após 18 anos de atuação e apesar de todo o sucesso em termos, o 

Programa UNO foi fechado em 1991, por não ter capacidade de gerar 

sustentabilidade financeira no longo prazo ou por falta de medidas que 

capitalizassem o Programa. (TOMELIN, 2003) 

Já em 1995, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), 

buscando dar maior ênfase a programas de desenvolvimento social, por meio de 

novos investimentos nesta área, criou o Programa de Crédito Popular (PCPP), 

dispondo uma linha de crédito para instituições de microfinanças brasileiras. Mais 

recentemente, foi criado o Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI), com 

objetivo de fortalecer esta indústria no país através de cooperação técnica. Na 

época, a iniciativa do BNDES de apoiar as microfinanças era a única do gênero no 

Brasil. A partir dos primeiros anos do século XXI, já podem ser vistas várias 

instituições interessadas em apoiar este mercado. Elas buscam inclusive,  apoio do 

BNDES para ajudá-las a definir melhor seu papel. 

O BNDES, por meio do Programa de Geração de Emprego e Renda 

(PROGER), disponibiliza um conjunto de linhas de crédito para financiar o micro-

empreendedor que deseja iniciar ou investir no crescimento de seu negócio, tanto na 

área urbana quanto na área rural. O PROGER Urbano, o PROGER Rural e o 

PRONAF (destinado ao fortalecimento da agricultura de base familiar) têm por 

objetivo gerar e manter emprego e renda para a população. Trata-se de dinheiro 

proveniente do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e sua aplicação obedece às 

prioridades definidas pelas Comissões Estaduais e Municipais de Emprego37. 

 

                                                 
35 O Banorte foi incorporado pelo Banco Bandeirantes em 1995 que depois foi incorporado pelo Unibanco, em 
1999. O Banco Econômico foi incorporador pelo ex-Banco Excel, que depois foi incorporado pelo Banco Bilbao 
Vizcaya, e que depois foi incorporado pelo Bradesco. 
36 SEPLAN – Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Amazonas. SEBRAE – 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
37 Fonte: www.bndes.gov.br – acessado em 06 novembro de 2007. 
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O PROGER prevê não só o crédito, mas também capacitação gerencial do 

beneficiário, acompanhamento e assistência técnica, ações sempre consideradas 

importantes para a permanência do empreendimento no mercado. 

Operando com valores a partir de R$ 1.500, o BNDES distribui os recursos 

através de seus agentes financeiros credenciado: bancos estatais como Banco do 

Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal. 

As linhas de financiamento buscam atender pessoas físicas (como 

profissionais liberais), micro e pequenas empresas e cooperativas já formalizadas 

(com registro na Receita Federal), e se destinam a financiar investimento fixo e 

capital de giro associado, com taxas de juros mais baixas do que as praticadas no 

mercado. Claro que, ao atender basicamente profissionais liberais (como dentistas, 

cabeleireiros, etc), empresas e cooperativas já formalizadas, o público-cliente 

potencial destes recursos do BNDES não chega a ser exatamente o mesmo do 

Microcrédito tradicional, nos moldes propostos por Yunus e outros seguidores. De 

todo modo, atende a parcela de MPE e de pessoas físicas que teria dificuldades em 

obter crédito de investimento, de longo prazo, no sistema financeiro tradicional. 

Essa referência à tentativa de bancos privados e estatais pode ajudar a 

revelar um traço comum das experiências de Microcrédito existentes hoje no Brasil, 

que se refere exatamente às dificuldades de incorporar usuários em situação de 

exclusão social quase que absoluta ou situados abaixo da linha da pobreza, porque 

na maioria dos casos, não dispõem das condições estruturais (endereço, sede, 

registros legais, etc,), educacionais, culturais e econômicas mínimas para viabilizar 

um projeto apoiado pelas instituições, concedentes de microcrédito.  

Uma tentativa pioneira de romper estas barreiras e chegar ao cliente mais 

necessitados correu em São Paulo no fim da década de 1990 com o Banco do Povo 

de Santo André, iniciativa organizada pela Prefeitura Municipal daquele município 

dentro da estratégia de políticas públicas de combate à exclusão social. A ONG foi 

constituída tendo como sócios a Prefeitura, a Associação Industrial e Comercial de 

Santo André, o sindicato das Empresas de Transportes do ABC, e os Sindicatos dos 

Trabalhadores Metalúrgicos e dos Bancários do ABC. Conta ainda com o apoio do 

SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e da Caixa Econômica 

Federal. 

Segundo o artigo, “Microcrédito no Mundo publicado em 2001 na quarta 

edição da revista Delnet, a finalidade do Banco do Povo é o Microcrédito, tendo 
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como alvo pessoas físicas e jurídicas que necessitam aporte de capital temporário 

para incrementar micro e pequenos negócios, tanto formais quanto informais. A 

ênfase é no fornecimento de capital de giro, reconhecida a total ausência desta linha 

de financiamento para micro-empresários pela rede bancária comercial e oficial. 

 O Banco do Povo funciona desde 1998 e está presente em 64 municípios do 

Estado de São Paulo e libera recursos para aplicação em microempreendimentos e 

micro e pequenas empresas, visando criar alternativas de crédito popular para a 

geração de emprego e renda. Micro-empreendedores, micro e pequenas empresas, 

trabalhadores do setor informal, cooperativas ou formas associativas de produção ou 

trabalho podem se beneficiar desses empréstimos. 

Outra instituição, a CREDINIAIS, oferece Crédito Produtivo Popular aos 

trabalhadores e pequenos empresários de Rio Verde, Goiás. Visa aumentar as 

oportunidades do mercado de trabalho, reduzindo o desemprego e melhorando a 

renda das famílias através do Microcrédito. 

Inaugurado em maio de 1998 outra instituição brasileira, o Vitória CrediSol do 

Espírito Santo - é uma associação civil prestadora de serviços sem fins lucrativos, 

que participa do Programa de Crédito Produtivo Popular do BNDES. O CrediSol é 

gerido por um conselho que tem a participação da sociedade civil. Atuam como 

parceiros do empreendimento a Ação Comunitária do Espírito Santo (ACES), o 

Conselho Popular de Vitória (CPV) e a Associação Comercial de Vitória. A 

cooperação técnica é do BNDES38 e do SEBRAE. O Objetivo do CrediSol é 

promover a criação, crescimento e consolidação de empreendimentos de pequeno 

porte, formais ou informais, associados ao referido programa ou não. 

Com objetivo de oferecer financiamento aos micro e pequenos empresários 

do Rio de Janeiro, especialmente às comunidades carentes, foi criado, em 1996, o 

VivaCred. Atende a micro-empresários urbanos, micro-comerciantes, artesãos e 

pequenos prestadores de serviços, do setor formal ou informal da economia, visando 

sempre o desenvolvimento sócio-econômico e garantindo ao grupo alvo, o excluído 

do mercado financeiro formal, o acesso ao crédito. 

                                                 
38 A oferta de Microcrédito com Apoio do BNDES 1996-2006 foi de 613 operações no valor total de R$ 824 
milhões, sendo que 335 mil destas operações no valor total de R$ 422 milhões foram como recursos do próprio 
BNDES. (Apostila BNDES Área de Inclusão Social – Departamento de Economia Solidária “Microcrédito – O 
Desafio do Microcrédito Produtivo e Orientado – Perspectivas e Tendências”, Rio de Janeiro, 5 de setembro de 
2007). 
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O Banco do Nordeste (BNB) lançou em 1997, o programa CrediAmigo, que 

tem por objetivo facilitar aos microempresários o acesso facilitado ao crédito. Criado 

como opção de crédito rápido e desburocratizado para os micro-empreendedores do 

setor informal, o Crediamigo tornou-se rapidamente a segunda maior experiência de 

Microcrédito da América Latina. Além dos serviços financeiros, assiste os micro-

empreendedores também com capacitação técnica e gerencial, visando ao sucesso 

de seus empreendimentos. 

Foi criado em Recife em 1975 pela Organização não governamental Visão 

Mundial o PROMICRO – Programa de Apoio ao Desenvolvimento de 

Microeempreendimentos que hoje atende pelo nome ANDE. Dado o seu sucesso, o 

programa PROMICRO foi posteriormente, ampliado para o Estado de Pernambuco. 

Além disso atua em Salvados e Fortaleza e nos estados de  Alagoas, Rio Grande do 

Norte e Norte de Minas.  

A massificação do programa de Microcrédito orientado, que viabiliza 

empréstimos financeiros e oferece assessoria gerencial aos pequenos 

empreendedores, atingiu com sucesso o Rio Grande do Sul, em especial Porto 

Alegre em 1987 culminando na criação dos CEAPES (Centro de Apoio aos 

Pequenos Empreendimentos) - entidade civil de direito privado sem fins lucrativos. 

Os CEAPES têm como finalidade dar apoio financeiro e gerencial a 

empreendimentos de pequeno porte, mantidos por pessoas de baixa renda que não 

tem acesso ao crédito institucional. 

Em Porto Alegre, a Portosol39, foi criada em 1996. É uma instituição sem fins  

lucrativos, para  oferecer  crédito aos empreendedores que possuem pequenos 

negócios informais e formais, em Porto Alegre em funcionamento há mais de seis 

meses. A criação da Portosol partiu de uma iniciativa da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre, em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a 

Federação das Associações Comerciais do Estado e a Associação dos Jovens 

Empresários de Porto Alegre. 

 

 

 

                                                 
39 Fonte: www.bancodocidadao.com.br acessado em 06 novembro 2007. 



 51 

Em 2002, foram fundadas outras iniciativas em vários Estados: no Rio 

Grande do Sul, o ICC Serra Gaúcha e ICC Frederico Wesphalen; em Pernambuco o 

Banco Popular de Olinda; em Goiânia o CrediCidadania; no Estado do Pará o Banco 

do Povo de Nova Ipixuma; em Tocantins o Banco da Gente; em Minas Gerais: a 

Associação Comunitária de Credito Popular de João Pinheiro e Três Marias, a 

Associação de Crédito do Micro-empreendedor de Araguari, o Banco Social e a 

Instituição de Crédito Popular Sudoeste Mineiro – ADEBRAS.  

Ainda em 2002, foi criada a Associação Brasileira dos Dirigentes de 

Entidades Gestoras e Operadoras de Microcrédito, Crédito Popular Solidário e 

Entidades Similares (ABCRED) para coordenar as iniciativas das instituições de 

crédito e para promover o desenvolvimento. Cinco eram seus objetivos principais: 

 
“a) promover o desenvolvimento econômico-social sustentável e 
combater a pobreza e a exclusão; 
b) estimular a criação, crescimento e consolidação da pratica e gestão 
de Microcrédito visando o desenvolvimento local e regional 
sustentável; 
c) estimular os dirigentes de instituições gestoras e operadoras de 
Microcrédito, crédito popular e solidário e entidades similares, por 
meio de debates, seminários e cursos, a aprimorarem seus objetivos e 
encaminharem a solução das questões que dificultam o atendimento 
aos micro-empreendedores, no enfrentamento da exclusão social, na 
geração de emprego, trabalho e renda;  
d) buscar fontes alternativas de recursos financeiros para fomentar as 
entidades praticantes de Microcrédito em todo território nacional; 
e) promover o desenvolvimento econômico social sustentável e 
combater a pobreza e a exclusão, entre outros.”40 
 
 

O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) foi 

instituído pela Lei no 11.110 de 25 de abril de 2005 com três objetivos gerais: 

 
1) “incentivar a geração de trabalho e renda entre os micro-empreendedores 
populares.”   
2) “disponibilizar recursos para Microcrédito produtivo orientado”.  
3) “oferecer apoio técnico às instituições de Microcrédito produtivo orientado, 
com vistas ao fortalecimento institucional destas para a prestação de 
serviços aos empreendedores populares.”41 

 
Para o PNMPO, micro-empreendedores populares são “pessoas físicas e 

jurídicas de atividades produtivas de pequeno porte com renda bruta anual de até 

R$ 60 mil”. O Microcrédito Produtivo e Orientado também é definido pelo PNMPO 

como “credito concedido para atendimento das necessidades financeiras deste 

                                                 
40 Fonte: www.abcred.org.br, acessado em 15 de out de 2007. 
41 Fonte: www.mte.gov.br/pnmpo - acessado 11 de outubro de 2008 
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público, mediante utilização de metodologia baseada no relacionamento direto com 

os empreendedores no local onde é executada a atividade econômica”42. O PNMPO 

é coordenado por representantes do Ministério do Trabalho e do Emprego, da 

Fazenda e do Desenvolvimento Social e combate à Fome. Em 2007, o Presidente 

da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma avaliação 

positiva do sentido social e econômico do PNMPO, ao afirmar: 

“ É preciso que... compreendam que quando a gente empresta dinheiro 
para(...) construir uma nova fábrica é um investimento. Mas também quando 
a gente coloca dinheiro na saúde e na educação(...) coloca mais dinheiro 
para ajudar o Microcrédito, a agricultura familiar(...) na verdade não estamos 
gastando(...) estamos fazendo o investimento mais primoroso do mundo(...) 
o investimento no ser humano, na melhoria da(...) vida das pessoas”43.  

 
Em 2003, a Lei no 10.735 estabeleceu que os bancos múltiplos com carteira 

comercial, os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, bem como as 

cooperativas de crédito de pequenos empresários, microempresários ou micro-

empreendedores  e  as  cooperativas  de  crédito  de  livre admissão  de  associados  

deveriam realizar operações de microfinanças destinadas à população  de baixa  

renda  e  a  micro-empreendedores. Por esta ação os valores a serem aplicados nas 

operações deveriam corresponder, no mínimo, a 2%  (dois por cento) dos saldos dos 

depósitos à vista captados por estas instituições. Foi só a partir dessa lei, que os 

bancos privados de varejo começaram a entrar de maneira um pouco mais visível no 

mercado de Microcrédito. As experiências são poucas, mas vale ressaltar, as 

principais. 

O Unibanco, um dos primeiros bancos privados no País a operar com alguma 

escala significativa no segmento de Microcrédito produtivo, oferece financiamento a 

empreendedores formais e informais de baixa renda. A Unibanco Microinvest é 

resultado de uma parceria entre o Banco Fininvest, que detém 82% do capital e o 

International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, 

controlador dos 18% restantes. 

A Microinvest foi criada a partir da RioCred, uma ONG resultante da parceria 

entre a Fininvest e a Prefeitura do Rio de Janeiro. De uma atuação concentrada na 

capital fluminense, passou para todo o estado do Rio de Janeiro, Grande São Paulo 

e Grande Porto Alegre. No ano passado, ampliou ainda mais sua rede de 

distribuição, operando também em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e em 

                                                 
42 Idem 
43 Programa Café com o Presidente, Radiobras, 04 de setembro de 2007. 
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algumas localidades do interior Rio Grande do Sul. Em dezembro de 2005, a 

empresa contava com 217 pontos ativos – contra 80 no final de 2004 – e 56 agentes 

de crédito, o dobro do ano anterior. A Microinvest Unibanco fechou o ano de 2005 

com um expressivo crescimento: 254% em relação a 2004 e uma carteira de crédito 

de R$ 12 milhões.  

O valor financiado foi de R$ 13,2 milhões que beneficiaram 5,1 mil micro e 

pequenos empresários, formais e informais, atendendo suas necessidades de 

recursos para ampliação dos seus negócios, compra de matéria-prima ou 

reformas44. O modelo de distribuição é diferenciado, pois conta com 

correspondentes bancários nas lojas da rede Fininvest, Ponto Frio e Makro. 

Outro banco que merece destaque nas operações de Microcrédito é o Banco 

REAL ABN AMRO45, que opera desde 2002 através do Real Microcrédito que tem 

como objetivo oferecer Microcrédito a microempresários formais e informais. O grupo 

financeiro iniciou sua operação em Microcrédito na favela de Heliópolis, na Grande 

São Paulo, e se expandiu para Campinas e a Baixada Fluminense. Hoje opera em 

todo território Nacional. 

O Banco Santander, através da parceria com a “São Paulo Confia”, o antigo 

BankBoston46 e também o Itaú repassam 2% de seu depósito compulsório à vista 

para OSCIP de Microcrédito produtivo orientado, conforme Lei no 10.735 de 11 de 

setembro de 2003.  

A concessão de crédito é uma forma de tentar diminuir os problemas 

decorrentes do desemprego, que atinge níveis muito altos no Brasil. O Microcrédito é 

uma maneira de oferecer alternativas àqueles que não encontram emprego e optam 

pela informalidade para sobreviver. Essas pessoas precisam de capital de giro, não 

importa o tamanho de seu negócio. Pessoas dispostas a iniciar um pequeno negócio 

ou desenvolver o seu ofício, e que precisam de empréstimos pequenos, recorrem a 

essas entidades especializadas para conseguí-los.(SOUZA, 1980). 

A questão de como empregar os trabalhadores mais pobres e menos 

qualificados de forma sustentável em termos sociais e ambientais, é urgente nas 

economias de muitos países em desenvolvimento e crescente nos países 

desenvolvidos. O estímulo a empreendimentos como micro/pequenas empresas e 

                                                 
44 Fonte: Assessoria de Imprensa Unibanco. www.unibanco.com.br acessado em 08 junho de 2008. 
45 Dados do Banco Real ABN AMRO, Santander, BankBoston e Itaú, retirados de Monzoni (2006). 
46 No Brasil, esta marca desapareceu em 2007, pois os negócios foram adquiridos pelo Grupo Itausa. 
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estratégias de desenvolvimento alternativas, através de políticas de crédito, 

treinamento profissional e organizacional, auxílio à comercialização, etc., poderia 

redistribuir recursos e avançar em estratégias de emprego que combinem o uso 

eficiente de seus recursos naturais e força de trabalho. (SOUZA,1980) 

Nesse sentido muitas instituições de microfinanças vêm se inserindo no 

mercado. Assim como foi visto na pesquisa de MARULANDA e OTERO (2005), 

sobre as instituições de microfinanças atuantes na América Latina, em um 

levantamento feito pelo BCB, conforme MONZONI (2006), em dezembro de 2005, 

haviam 177 (cento e setenta e sete) instituições de microfinanças em atuação no 

Brasil num total de 711.690 (setecentos e onze mil e seiscentos e noventa) clientes 

ativos (tabela 4). 

 
Tabela 4 –  Quantidade Instituições Microfinanceiras no Brasil em 2006 

Tipo de instituição Quantidade Empréstimos 
Milhões R$ 

Clientes 

ONG, OSCIP e Fundos Públicos 121 52,8 86.448 
SCM 55 73,7 29.500 
Banco do Nordeste* 1 548,2 595.742 
TOTAL 177 674,7 711.690 

Fonte: Impacto em Renda do Microcrédito, MONZONI (2006) 
Nota: Tabela elaborada pela autora. 
* No caso do Banco do Nordeste, este foi tratado separadamente, devido 
o valor representativo no total.  
 

Entre as entidades apresentadas na tabela 4, o bando do povo situa-se na 

linha de Fundos Públicos. Será com base nos dados de seus empréstimos e clientes 

que nosso trabalho será desenvolvido. O Banco do Povo surgiu em 1999 por 

iniciativa do Instituto Centro CAPE e da Central Mãos de Minas, tendo como 

colaboradores as seguintes instituições: Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação 

Comercial de Minas Gerais, Associação da Micro, Pequena e Média Empresa, Visão 

Mundial, Social Democracia Sindical, Federação das Industrias do Estado de Minas 

Gerais, Sebrae-MG. A Central Mãos de Minas efetuou uma doação no valor de R$ 

100.000,00 e o Instituto Centro CAPE no valor de R$ 50.000,00. Os outros parceiros 

realizaram o apoio logístico. 

A criação da instituição surgiu da necessidade de garantir o acesso à 

financiamento ao público de baixa renda na região metropolitana de Belo Horizonte. 

A sede da ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO POPULAR-ACP está localizada na Rua 

Grão Mogol, 650. Belo Horizonte conta hoje, com 10 PAB`s que atendem, além de 

da capital a região metropolitana, o centro-oeste e o Vale do Jequitinhonha. O 
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primeiro a ser inaugurado em  Belo Horizonte em 2001 foi o do Posto de Serviço 

Integrado Urbano (“PSIU”) situado na Praça Sete e conta com apoio do governo do 

Estado de Minas Gerais. O segundo, foi na cidade de Divinópolis, inaugurado em 

Fevereiro de 2001, em parceria com a Prefeitura Municipal. Este PAB atende todo o 

município e região, destacando-se Santo Antonio do Monte onde foi instalado um 

PAM (Pronto Atendimento Municipal). Em janeiro de 2002, com o apoio do BDMG e 

da Prefeitura Municipal, o Banco do Povo inaugurou o PAB de Turmalina (Vale do 

Jequitinhonha), que passou a atender toda a demanda do município e das cidades 

vizinhas, como Capelinha. Ainda em Janeiro de 2002, também com o apoio do 

BDMG e da Prefeitura Municipal, foi inaugurado mais um posto de atendimento, 

Minas Novas. Três meses depois, abril de 2002, com da parceria da ADECOL - 

Agência de Desenvolvimento de Conselheiro Lafaiete, foi inaugurado o PAB de C. 

Lafaiete, que depois, em parceria com a Prefeitura Municipal, passou a atender todo 

o Município e as cidades vizinhas como Congonhas e Ouro Branco.  

O sexto PAB foi inaugurado na cidade de Pará de Minas em maio de 2003. 

Em parceria com a Prefeitura Municipal e a ASCIPAM – Associação Comercial e 

Industrial de Pará de Minas, ele atende todo o  Município e a região, principalmente 

a cidade de Itaúna. Na Cidade de Curvelo, em janeiro de 2004, o Banco do Povo 

com a parceria da CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas, inaugurou mais um posto 

de atendimento.  Ainda em abril de 2004, foi inaugurado o PAB de Itabirito em 

parceria com a Prefeitura Municipal e a Adesita – Associação de Desenvolvimento 

Econômico Social, para atender todo município e a região. Em julho de 2005, o 

governo do Estado de Minas Gerais apoiou a abertura de mais um posto do PISIU, o 

distrito do Barreiro para atendimento da Capital. Em novembro de 2006, inaugurou-

se um novo posto de atendimento do município de Mariana47. Ao todo são 31 postos 

do Banco do Povo em atuação em Minas; 10 PAB’s, na região Metropolitana e 21 

postos no interior de Minas Gerais, a atuação do Banco do Povo será objeto de 

estudo desta pesquisa. 

                                                 
47 O Banco do Povo atendia em Ouro Preto desde Janeiro de 2004, em parceria com a Prefeitura Municipal. A 
parceria foi desfeita, pois o parceiro não cumpria a sua parte no contrato. O atendimento local é feito por Mariana 
em parceria pela ACIAM – Associação comercial e Industrial de Mariana 
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Outras instituições de Microcrédito estão presentes em Minas Gerais; a 

ANDE- Agência Nacional de Desenvolvimento Microempresarial, o CREDIAMIGO e 

do FAEP – Fundo de Apoio ao Microeemprendimento Popular48. 

O Crediamigo é um programa de microcrédito produtivo orientado pelo Banco 

do Nordeste, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do setor 

microempresarial de forma sustentável. Surgiu em 1996, por ocasião de uma 

reunião entre o Banco do Nordeste e o Banco Mundial em Fortaleza, quando os 

proponentes decidiram iniciar um processo de cooperação para implementação 

conjunta de um programa de desenvolvimento Social. O Crediamigo atua na região 

Norte de Minas Gerais.49 

A ANDE é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 14 de junho 

de 2004 na cidade de Recife em Pernambuco. Tem como objetivo, a promoção, o 

fortalecimento e o desenvolvimento socioeconômico de empreendedores e suas 

famílias, localizadas nas áreas rurais e urbanas pobres do Nordeste Brasileiro. Está 

presente na região norte de Minas Gerais, atendendo as cidades de Montes Claros, 

Janaúba, Bocaiúva, Pirapora, Francisco Sá, Lontra, Porteirinha, Mato Verde, Jaíba, 

Buenópolis, Corinto, Joaquim Felício, Buritizeiro, Várzea da Palma, Jequitaí, Ubaí, 

Glaucilândia, Juramento, Capitão Enéas, Mirabela, Curvelo, Sete Lagoas e 

Paraopeba.  

Numa pesquisa encomendada pela ANDE e realizada pela Universidade 

Federal de Pernambuco com 282 empreendedores com mais de um ano no projeto 

Sou Ligado50 com o objetivo de avaliar o impacto social da instituição, observou-se 

que: 45% das famílias, tiveram aumento do poder de consumo e renda. Houve 

aumentou de 47% no número de clientes e a contratação de funcionários em 13% 

dos estabelecimentos. A pesquisa comprovou, também, a melhoria no aumento da 

renda do negócio e melhorias nas condições de vida e trabalho da família das 

pessoas beneficiadas com o microcrédito. A ANDE concedeu em 2000, 10.814 (dez 

mil oitocentos e quatorze) créditos num valor correspondente a R$ 14.042.055 

(quatorze milhões, quarenta e dois mil e cinqüenta e cinto reais)51.  

                                                 
48 Faz-se referência alem do Banco do Povo, a apenas a três programas de microcrédito em Minas Gerais, por 
considerar que são os de maior impacto na região.  
49 Informações sobre o Crediamigo foram coletadas no site www.bnb.gov.br acessado em 26 de fevereiro de 
2009. 
50 Projeto referente a inclusão social do clientes no processo de crédito, telefonia e Inclusão digital – para 
maiores informações, acessar www.agenciaande.org.br. 
51 Todas as informações da ANDE, foram colhidas do site www.agenciaande.org.br (acessado em 26 de 
fevereiro de 2009). 
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O FAEP teve sua origem em 1997. Foi fundado inicialmente, para atuar em 

Juiz de Fora e nas pequenas cidades no seu entorno, mas em pouco tempo 

expandiu sua área de atendimento para toda a Zona da Mata Mineira. Após 10 (dez) 

anos de fundação, a FAEP atua hoje em mais de 114 municípios da Zona da Mata, 

Campo das Vertentes e Sul de Minas. Nestes dez anos de trabalho, o FAEP já 

financiou cerca de mais de 10 mil operações de crédito, fornecendo capital de giro e 

investimento, além de incentivar a criação de mais de 47 mil oportunidades de 

ocupação e renda.52 

Observando a situação nacional no que se diz respeito à geração de 

emprego e renda, a política do Microcrédito, que se  desenvolve em  âmbito mundial, 

é uma das principais estratégias para promover geração de emprego e renda e para 

expandir a economia nacional. Na verdade, pode-se perceber que quando se discute 

“Microcrédito, está em discussão uma estratégia econômica que busca solucionar as 

questões relacionadas ao desemprego, à pobreza, e ao mercado informal por meio 

da concessão de crédito”. 

No próximo capítulo, será analisado o papel do Banco do Povo na geração de 

emprego e renda em Belo Horizonte com base nos resultados da nova pesquisa de 

campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Todas as informações do FAEP, foram colhidas do site www.faepnet.com.br (acessado em 26 de fevereiro de 
2009). 
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3.  A INFLUÊNCIA DO MICROCREDITO NA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA 
EM BELO HORIZONTE 
 
 

Inicia-se o capítulo pela contextualização da problemática econômica e social 

de Minas Gerais e de sua Capital, Belo Horizonte. Com base nestes dados pode-se 

avaliar o impacto das políticas de emprego e renda dos programas de microcrédito 

em Belo Horizonte, através dos resultados da nossa pesquisa de campo53, que 

utiliza testes econométricos, variáveis financeiras, geração de emprego, renda, 

investimento; e, consumo e variáveis de impacto social como educação, saúde, 

escolaridade e lazer.  

 

 

3.1 A Problemática Social no Brasil e Minas Gerais  
 

O problema da exclusão é muito grave nos países em desenvolvimento que 

se caracterizam por uma grande presença do setor informal, micro empresas e de 

uma população de baixa renda em número crescente. Neste contexto, se um 

sistema financeiro não é acessível a todos os segmentos sociais, ele se torna um 

fator limitador de acesso ao emprego e à renda a uma grande parcela da 

população54.  

No Brasil o problema da exclusão social é ainda agravado pelo nosso modelo 

de desenvolvimento e pela globalização. A heterogeneidade e a dispersão são as 

duas grandes características da situação social no Brasil. As questões relativas à 

distribuição da renda são realidades bastante complexas e a multiplicidade de 

situações existentes tanto em nível nacional quanto regional requer uma análise que 

privilegie os dados por extratos, e desconsidere os dados médios.  

A forma como a renda se distribui em uma população está diretamente 

relacionada com a possibilidade de acesso a qualidade de vida de um maior número 

de pessoas e, por conseqüência, a redução da pobreza. Altos graus de 

 

                                                 
53 Pesquisa – O Impacto do Microcrédito na Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte, realizada no mês 
de setembro de 2008, na amostra retirada aleatoriamente da população de cliente do Banco do Povo da Grande 
Belo Horizonte.  
54 População esta que pode fornecer garantias, neste caso a população de maior poder aquisitivo. (Cavalcanti, 
1978). 
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concentrações de renda dificultam todas as esferas do desenvolvimento da vida, 

quer seja social, econômica ou política. 

Quando a renda é muito concentrada, como no Brasil, o grau de qualidade de 

vida, tende a ser baixo, pois grande parte de sua população não tem meios próprios 

(autônomos) de consumir os bens e serviços que o sistema econômico produz. 

Comparado a renda de 1992 e de 1999, verifica-se que o rendimento dos 10% mais 

ricos e o dos 10% mais pobres cresceu percentualmente na mesma proporção. Isso 

significa que, em termos absolutos, o fosso entre pobres e ricos aumentou. A 

diferença entre a renda média dos 10% mais pobres para os 10% mais ricos era de 

R$ 1.717 em 1992, passando para R$ 2.270,00 em 1999.  

Em 2007 a diferença entre os mais ricos e os mais pobres teve uma ligeira 

queda, mas ainda continua muito grande. A renda per capital mensal dos 10% mais 

pobres era de R$ 84,00 e a dos 10% mais ricos, R$ 1.100 uma diferença de R$ 

1.012,00. Por estes e outros dados, o Brasil está entre os 12 países mais desiguais 

do mundo com um índice de Gini55, que explica a má distribuição de renda, de 

0,552. Outro reflexo dessa desigualdade é crescimento do setor informal, diminuindo 

o número de assalariados com carteira assinada e aumentando o número dos 

trabalhadores por conta própria. 

Dados do IBGE (2008), apontam que em 2007, o aumento da renda e o 

conseqüente aquecimento das demandas internas nos últimos 5 anos, somados à 

confiança de que a economia será menos instável do que nas décadas anteriores, a 

informalidade nas contratações caiu e o número de trabalhadores sem carteira 

assinada decaiu 5% nas regiões metropolitanas entre abril de 2007 a março de 2008 

e representou, nos meses de fevereiro e março, 19,3% e 19,4% da População 

Economicamente ativa (PEA) – os menores níveis da série calculada pelo IBGE 

desde 2002.  

Em Minas Gerais estes indicadores também vêm apresentando uma melhora 

gradativa, a taxa de desemprego, que chegou a atingir 12,2% em 2007, decresceu 

para 9,8% em 2008. Estima-se que existam 700 mil indústrias de “fundo de quintal”. 

Um estudo, feito pelo Serviço Nacional de Apoio à Pequena e Média Empresa 

(SEBRAE, 2005), verificou a existência de 229.658 micro-estabelecimentos e de 

 17.858 pequenas, médias e grandes empresas, excluindo o setor agropecuário e a 

                                                 
55 Parâmetro internacional para medir a concentração de renda. O coeficiente varia de 0 a 100, quanto mais 
próximo de zero, melhor a distribuição de renda. (www.fjp.mg.gov.br acessado em 14 de fevereiro de 2009). 
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administração pública. Numa conjuntura de redução do emprego como resultado da 

uma economia globalizada56 (FIORI, 2001), outras opções precisam ser buscadas, 

para que se ocupe produtivamente a mão-de-obra excedente.    

Segundo Reis (2000), o aumento da taxa de desemprego causado pela 

tecnologia, globalização e outros fatores, cria um clima de incerteza quanto à 

ocupação que se tornou um sentimento negativo comum na vida dos indivíduos. 

Parte desta massa de desempregados57 desloca-se para o setor terciário, pois 

muitos encontram nele uma forma de geração de renda e de sobrevivência. A 

parcela não absorvida da população aumenta o mercado informal e o setor não 

formal da economia. 

As reestruturações produtivas e as privatizações ocorridas no Brasil nestes 

últimos anos provocaram queda no emprego, principalmente no setor formal. A 

realidade socioeconômica do Brasil é marcada pela desigualdade social que gera 

pobreza, descrédito e desemprego. A saída encontrada por partes crescentes da 

população de baixa renda é a abertura de pequenos comércios informais para 

aumentar seus rendimentos.  

 
“O setor informal é também um produto do próprio processo de crescimento 
da força de trabalho, escassez de oportunidade no campo e elevado ritmo 
de incorporação de progresso técnico nas atividades modernas, o excedente 
de mão-de-obra “cria” este novo setor”. (SOUZA, 1980, p.130) 

 
O setor informal representa uma alternativa de emprego para os indivíduos 

que estariam inevitavelmente desempregados por não encontrar trabalho no setor 

formal, assegurando sobrevivência para muitas pessoas:  

 
“O setor informal é, portanto, um salvo-conduto que a pobreza urbana, posta 
de lado pela forma assimétrica, desigual, com que o processo de 
desenvolvimento brasileiro atinge diferentes classes sociais, usa para 
sobreviver, vinculando sua força produtiva a atividades quase sempre 
subutilizadoras do potencial de recursos humanos envolvido. Pobreza58 e 
desigualdade combinam-se, assim, com o problema de insuficiência de 
emprego, integrando um único e comum contexto.” (CAVALCANTI, 1978, p. 
27). 

 

                                                 
56 A globalização é um processo de reorganização da divisão internacional do trabalho, acionado em parte pelas 
diferenças de produtividade e de custos de produção entre países, completa abertura de mercados, além da 
integração produtiva e financeira em escala e velocidade inéditas. “É importante esclarecer neste trabalho, a 
globalização é vista como um agravante do emprego e renda, caracterizando o fim da carteira assinada e o 
crescimento da informalidade..” (grifos da autora). 
57 Desempregados que surgem do setor primário e secundário, bem como os indivíduos que não conseguem 
emprego no mercado formal. (Reis, 2000). 
58 Não se deve, no entanto, estabelecer identidade entre setor informal e pobreza urbana, entre informal e 
população favelada. (Cavalcanti, 1978). 
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Estas novas formas informais de trabalho muitas vezes precisam de 

estímulos positivos que favoreçam seu desenvolvimento, principalmente da 

existência de serviços financeiros adequados à sua realidade. Neste cenário, muitas 

microempresas trabalham informalmente e geram emprego, mas estão excluídas do 

sistema de crédito tradicional59. O microcrédito aparece como alternativa de 

concessão de crédito, não apenas como um meio de conseguir capital para iniciar 

um negócio, mas também como uma forma de propiciar autoconfiança e canalizar 

energias, recuperando a dignidade e quebrando o isolamento social provocado pela 

exclusão.   

Algumas políticas macroeconômicas podem contribuir para a melhor 

distribuição de renda entre os pobres e o aumento do número de postos de trabalho. 

A estabilização, após uma inflação alta, por exemplo, tende a favorecer, mesmo que 

desproporcionalmente. O desenvolvimento financeiro também favorece o 

crescimento e pode reduzir a desigualdade de renda ao melhorar o acesso ao 

crédito.  

O Microcrédito, numa dimensão macro, insere-se no conjunto das políticas 

públicas de trabalho e renda no Brasil, destinadas ao aumento da capacidade 

produtiva da economia e à dotação de capital social básico para geração de 

empregos. É neste cenário financeiro que o Banco do Povo se insere. 

 

 

3.2 O Banco do Povo e a Política de Crédito   
 

O acesso ao crédito é uma das ferramentas importantes para aumento da 

renda, desenvolvimento social e econômico e crescimento de empreendimentos 

produtivos. O Banco do Povo trabalha o microcrédito concedendo crédito na 

modalidade individual e solidário. 

A opção do cliente fica condicionada ao atendimento das respectivas 

especificidades: 

• Crédito Individual - crédito concedido a uma única pessoa física ou jurídica. 

Porém com a exigência de aval - qualquer pessoa que não esteja ligada à 

                                                 
59 O acesso desta microempresas, são restritas aos sistema formal de credito, porque não possuem as garantias 
exigidas. 
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atividade, que não dependa da mesma renda do negócio e que tenha renda 

comprovada, em 3 vezes o valor da prestação do financiamento. 

• Crédito Solidário - crédito concedido a um grupo solidário (organização 

voluntária de 3 a 5 empreendedores com atividades  econômicas 

independentes). A cada participante do grupo caberá uma parte do crédito, 

cujos valores podem ser diferenciados mas a mesma ordem de grandeza. O 

crédito global será de responsabilidade solidária de todos os membros do 

grupo. 

O Banco do Povo concede crédito direcionado para os seguintes propósitos de 

investimento: 

• Capital de Giro - Destinado à aquisição de mercadorias e matéria-prima. 

• Capital Fixo – Destinado à aquisição de ferramentas, equipamentos, 

veículos utilitários, máquinas novas e usadas; melhoria ou reforma de 

instalações; conserto de máquinas e equipamentos, sendo que estes itens 

devem ser destinados às atividades do empreendimento. 

O valor que pode ser liberado a cada cliente rege-se pelos seguintes critérios:  

• Empreendimento Informal (pessoa física): Mínimo = R$ 500,00 Máximo = 

R$ 3.000,00 

• Empreendimento Formal (pessoa jurídica): Mínimo = R$ 1.000,00 Máximo 

= R$ 5.000,00 

As condições de pagamentos (prazos) são estabelecida pelo propósito de 

crédito, sendo:   

• Crédito para Capital de Giro: Mínimo de 4 meses e máximo de 6 meses; 

• Crédito para Capital Fixo: Mínimo de 4 meses e máximo de 12 meses. 

 No que diz respeito às taxas de juros praticadas nos empréstimos cujo valor 

varia entre R$ 500,00 e R$ 5.000,00, elas são de 2% a.m. (dois porcento ao mês) 

até o valor máximo de R$ 960,00 e acima deste valor, o juro é de 3,9 % a.m. (três 

virgula nove por cento ao mês). Se comparado com os juros praticados pelos 

Bancos Comerciais nas operações de “microcrédito”60, a taxa de juros que o Banco 

do       Povo       e    outras       instituições      de      microcrédito      como      Ande61,  

                                                 
60 A metodologia de microcrédito dos bancos comerciais se difere das instituições de microcrédito, tendo em vista 
que o crédito não é orientado (figura do agente de credito e dos cursos de capacitação para orientar o cliente). 
Grifos da autora 
61 Taxa de juros praticada pela ANDE, varia entre 2,9 e 4,8% a.m. de acordo com o valor do empréstimo. 
www.agenciaande.org.br acessado em 15 de fevereiro de 2009). 
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Crediamigo62, praticam é mais alta. Ocorre que o cliente de microcrédito, em sua 

maioria não tem acesso ao sistema bancário tradicional, o que o impede de buscar 

um crédito mais barato junto às instituições bancárias. Neste caso, a sua única 

alternativa seria a procura de crédito junto a agiotas. Por ser a única alternativa do 

cliente, os agiotas aproveitam da situação e cobram juros em torno de 10% (dez por 

cento), o que faz da taxa de juros das instituições de microcrédito bastante atrativas.  

Segundo VILELA, AGUIAR (2004), a taxa de juros alta das instituições de 

microcrédito se justifica porque nas operações de microcrédito, o custo é mais alto, pois 

os clientes geralmente não possuem histórico creditício nem garantias e, 

freqüentemente, moram em áreas remotas, às vezes de difícil acesso, onerando as 

visitas de avaliação e manutenção realizadas in loco pelo agente de crédito, peça 

fundamental na metodologia do microcrédito. O contato direto do agente de crédito é 

o grande diferencial dos programas de microcrédito produtivo orientado; entretanto 

essa é uma estratégia de custo elevado, que vai em sentido contrário às estratégias 

dos bancos, que estão reduzindo custos através do aumento da informatização e 

automação de serviços e redução de pessoal. 

Para ser cliente do Banco do Povo e ter acesso ao credito, é necessário 

primeiramente a realização do cadastro, para isso, o cliente paga uma Taxa de 

Abertura de Crédito – TAC correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

financiado. A documentação exigida esta descrita no Tabela 5: 

 
Tabela 5 - Documentação necessária para obtenção de crédito no  
Banco do Povo 
Natureza do Cliente Descrição da Documentação exigida 
Pessoa Jurídica Contrato Social e suas últimas alterações 

CNPJ, Carteira de Identidade, CPF dos 
Sócios 
Comprovante de Residência. 

Pessoa Física Carteira de Identidade, CPF, Comprovante 
de Residência. 

Avalista Carteira de Identidade, CPF, Comprovante 
de Residência, Comprovante de Renda. 

Fonte: www.bcodopovo.org.br acessado em 15 de fevereiro de 2009 
 

Após o preenchimento da ficha cadastral e entrega dos documentos, o Banco 

do Povo avalia cada um de seus clientes. Todos os dados do cliente estão sujeitos à 

análise de crédito, com a avaliação cadastral em algumas fontes como: 

                                                 
62 O Crediamigo possui taxa de juro diferenciada para cada tipo de operação. Se o crédito for para Capital de 
Giro, a taxa é de 1,32 a 3% a.m. de acordo com o valor financiado e se for para Capital Fixo, a taxa de juros é de 
2,95% a.m.. (www.bnb.gov.br acessado em 15 de fevereiro de 2009). 
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• SPC63 ; 

• SERASA64;   

• Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo – CCF; 

• Cartórios: protestos ; 

• Tribunais de Justiça: ações judiciais cíveis.  

 

No que diz respeito às garantias que são exigidas para os tomadores de 

empréstimos, o Banco do Povo pratica duas modalidades de aval: 

• Pessoal – É solicitado de acordo com o estabelecido na legislação 

brasileira - o que diz que os avalistas devem ter renda mínima de 3 vezes 

o valor da prestação e não podem ter nenhuma ligação com o 

empreendimento. 

• Solidário – o crédito é concedido a um grupo de pessoas e cada 

participante do grupo receberá uma parte do crédito. Um membro do 

grupo é avalista do outro. O crédito global será de responsabilidade 

solidária de todos os membros do grupo. 

Outro produto oferecido ao cliente do Banco do Povo é o Desconto de 

Cheques, cujo objetivo é atender as necessidades do empreendedor quanto à 

recomposição de capital de giro, para alavancar seus negócios, mediante a 

antecipação dos recursos provenientes de vendas, com pagamento a prazo, por 

cheques pré-datados.  

O limite máximo deste produto é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e a taxa 

de desconto é de 3,9% ao mês. Outro critério para o cliente ter acesso ao produto de 

Desconto de Cheque é o prazo de vencimento destes cheques. O desconto dos 

cheques pode ser feito, respeitando-se o prazo mínimo de 15 dias e o máximo de 90 

dias úteis para seu depósito. É importante ressaltar que este produto é destinado à 

troca de cheques de terceiros.  

                                                 
63 O SPC - Serviços de Proteção ao Crédito - serviço de consulta e de cadastramento de devedor inadimplente. 
Atual a nível Estadual e foi criado com o objetivo de centralizar em um único Banco de Dados informações de 
pessoas físicas e jurídicas, auxiliando na tomada de decisão para concessão de crédito pelas empresas em todo 
país. É o resultado de uma inteligente decisão de unificação das diversas bases de informação, permitindo que 
as empresas associadas possam ter acesso, por meio de uma única consulta, informações nacionais com a 
maior agilidade possível. (www.spcbrasil.org.br acessado em 15 de fevereiro de 2009). 
64 O SERASA - Serviços de Proteção ao Crédito - uma das maiores empresas do mundo em análises e 
informações para decisões de crédito e apoio a negócios, atua com  completa cobertura nacional e internacional, 
por meio de acordos com as principais empresas de informações de todos os continentes. (www.serasa.com.br 
acessado em 15 de fevereiro de 2009). 
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O que diferencia as instituições de Microcrédito dos demais bancos 

comerciais é a concessão de crédito orientado e no Banco do Povo isso não é 

diferente. Antes da liberação do crédito todos os clientes passam por um 

treinamento no Instituto Centro CAPE. Este treinamento visa desenvolver as 

potencialidades   empreendedoras   dos  clientes  e  prepará-los  para a utilização do 

crédito, orientando e dando a assistência técnica necessária para o seu 

empreendimento. O cliente é orientado sobre como, onde e quando deve investir 

para que possa obter o melhor resultado. O Banco do Povo prepara o cliente para a 

utilização do crédito.  

A maioria dos clientes tem, também, problemas relacionados à gestão, 

especialmente quando não dispõem de um acompanhamento a ser realizado após a 

obtenção do financiamento. O novo empresário necessita de orientação técnica para 

ajustar em seu negócio, as mudanças econômicas que sempre ocorrem numa 

velocidade crescente. Para diminuir este problema, durante a vigência do contrato 

de crédito, todos os clientes do Banco do Povo são visitados, mensalmente, e a 

evolução do negócio é acompanhado por seus respectivos Agentes e, quando se 

fizer necessário, os clientes  recebem consultoria pontual gratuita. 

Para conceder crédito e manter o programa de Microcrédito, o Banco do 

Povo conta com o apoio de parceiros no âmbito financeiro. Conforme dados da 

tabela 6 – o portfólio de captações/repasses do Banco do Povo em agosto de 2008, 

sua carteira tinha a participação do BNDES, BDMG, CEF e Banco Itaú. Cerca de 

80% dos recursos foram cedidos pelo Itaú - uma linha de crédito rotativo no valor de 

R$ 2.500.000,00 e uma outra no valor de R$ 2.000.000,00 do  ex- Bank Boston65. 

 

Tabela 6 – Composição do portfólio de captações / repasses Banco do Povo - Agosto / 2008 
Instituição de Fomento Valor Emprestado Saldo devedor 

BNDES – Banco Nacional de Desen. Econ.e Social R$    300.000,00 R$      60.362,16 

BDMG – Banco de Desen. Estado de Minas Gerais R$ 1.680.000,00 R$    194.094,03 
Ex- Bank Boston  R$ 2.000.000,00 R$    502.000,00 

BANCO ITAU R$ 2.500.000,00 R$ 1.802.477,32 

CEF – Caixa Econômica Federal R$    300.000,00 R$    236.352,10 

Total  R$ 6.780.000,00  R$ 2.795.285,61 
Fonte: www.bcodopovo.org.br acessado em 19 de setembro de 2008. 
 
 
 

                                                 
65 As operações do ex-BankBoston, no Brasil, foram absorvidas pelo ex Banco Itaú (atual Itaú Unibanco, em 
processo de fusão), e passaram a funcionar como Itaubank S/A. 
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3.3  Os Resultados Sociais e Econômicos do Microcrédito 
 

Segundo Keynes (1936) em sua Teoria Geral do emprego, é indispensável o  

incremento de investimentos para que a economia possa vir a gerar emprego e 

possa assim manter ou ampliar o nível da atividade econômica.  

A concessão de crédito é uma forma de tentar diminuir os problemas 

decorrentes do desemprego, que atinge níveis muito altos no Brasil. É uma maneira 

de oferecer alternativas àqueles que não encontram emprego e se lançam na 

informalidade para sobreviver. Essas pessoas precisam de capital de giro, não 

importa o tamanho de seu negócio. Pessoas dispostas a iniciar um pequeno negócio 

ou desenvolver o seu ofício, e que precisam de empréstimos pequenos, recorrem a 

instituições de microcrédito, como é o caso do Banco do Povo, para consegui-los. 

(Souza, 1980). 

 Em Minas Gerais o Banco do Povo existe há 10 anos e possui 10 agências 

em todo o Estado. 

 

Quadro 3 – Distribuição das Agências do Banco do Povo em Minas Gerais 
 

 

       

Fonte: www.bcodopovo.org.br acessado em 15 de fevereiro de 2009. 
Nota: quadro elaborado pela autora 
 

 

Em Belo Horizonte e região metropolitana, são 3 postos de atendimento, o 

primeiro inaugurado em 2001, com apoio do governo do Estado de Minas Gerais, 

localizado no Psiu da Praça Sete, centro da cidade. O segundo UAI Barreiro foi 

inaugurado em julho de 2005, também com apoio do governo do Estado de Minas 

Gerais. O mais recente, inaugurado em junho de 2007, com apoio da Casa de Apoio 

         Agências Regionais do Povo do Povo em Minas Gerais 

1 2 

3 

4 
5,6.7 

8 
9 

10 

Legenda 
 
 1  – Minas Novas 
 2  – Turmalina 
 3  – Curvelo 
 4  – Pará de Minas 
 5  – BH – Praça Sete 
 6  – BH – Barreiro 
 7  – BH – Nova Contagem 
 8  – Itabirito 
 9  – Divinópolis 
10 – Conselheiro Lafaiete 
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de Nova Contagem e da Caixa Econômica Federal, situa-se no Bairro de Nova 

Contagem. 

 Até agosto de 2008 (tabela 7), o valor total emprestado em Minas Gerais pelo 

Banco do Povo, era de R$ 18.455.217,75 (dezoito milhões, quatrocentos e cinqüenta 

e cinto mil, duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), para um total de 

12.463 contratos e cerca de 1,2 mil clientes ativos. Os 3 postos de atendimento – 

PAB’s, pertencentes à regional de Belo Horizonte66, foram os que mais concederam 

crédito, liberando juntos,  R$ 5.929.252,70 (cinco milhões, novecentos e vinte e nove 

mil reais e duzentos e cinqüenta e dois mil e setenta centavos) e atendendo 4.379 

solicitações de empréstimos. 

 
Tabela 7 - Número de contratos liberados por cada agência do Banco do Povo 
Em Minas Gerais até agosto de 2008. 

Município Valor Liberado N.º de Contratos 
Liberados 

Média dos 
Contratos 

Belo Horizonte   R$ 5.929.252,70 4.379 R$ 1.354,02 
Pará de Minas   R$ 858.281,65 596  R$ 1.440,07 
Divinópolis  R$ 1.568.545,82 1.065 R$ 1.472,81 
Curvelo  R$ 596.274,90 343  R$ 1.738,41 
Itabirito   R$ 198.971,07 119  R$ 1.672,03 
Conselheiro Lafaiete  R$ 1.276.887,19 743 R$ 1.718,56 
Minas Novas  R$ 3.742.662,06 2.295  R$ 1.630,79 
Turmalina  R$ 4.015.417,83 2.737  R$ 1.467,09 
Mariana / Ouro Preto  R$ 268.924,53 186  R$ 1.445,83 
Total R$  18.455.217,75 12.463 R$ 1.480,80 
Fonte: Dados formulados através da entrevista com Gerente de Crédito Mario 
Rocha Pinto Coelho realizada no dia 24 de abril de 2008. 
Nota: tabela formulada pela autora 
 

 Na tabela 7, observa-se também que o Banco do Povo de Turmalina, foi o 

segundo posto de atendimento, que mais liberou empréstimos, considerando o valor 

e a quantidade de contratos. Este PAB, inaugurado em 2001, vem atendendo a 

cidade de Turmalina e mais 8 cidades vizinhas: Capelinha, Angelândia, Leme do 

Prado, Veredinha, Carbonita, Posses, Água Boa e Santa Maria do Suaçuí.  

Em 10 anos de atuação em Minas Gerais, o Banco do Povo, concedeu 

12.463 empréstimos. Segundo o Sr. Mario Rocha Pinto Coelho, Gerente de Crédito 

do Banco do Povo de Minas Gerais, cerca de 70% dos clientes, depois de 

adquirirem o primeiro empréstimo, renovam seus cadastros e continuam fazendo 

novos empréstimos. Disse ele na entrevista concedida à autora no dia 24 de abril de 

2008: 

                                                 
66 Os clientes atendidos por estes postos de atendimento (regional Belo Horizonte), é a fonte da pesquisa de 
campo deste trabalho. (grifos da autora) 
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“Acontecem mensalmente, cerca de 200 renovações de empréstimos, ou 
seja, o cliente acaba de pagar e já solicita outro empréstimo. Isso para o 
Banco do Povo é bom, pois entendemos que o cliente está encontrando em 
nossa instituição um parceiro em quem ele pode se apoiar, sem contar que 
a renovação é um forte inibidor da inadimplência”.67  

   
Em abril de 2008, o Banco do Povo de Minas Gerais, possuía 2.012 clientes 

com contrato ativos68, distribuídos regionalmente conforme tabela 8. Em Belo 

Horizonte, havia 324 clientes ativos na região metropolitana, atendidos pelos 3 

postos: Barreiro, Nova Contagem e Praça Sete. Esta população – clientes ativos do 

Banco do Povo em abril de 2008 – sérvio de base para cálculo da amostra utilizada 

para a escolha dos entrevistados pela nossa pesquisa. 
 
 

Tabela 8 – Total de Contratos Ativos no Banco do Povo  
de Minas Gerais em abril de 2008. 

Regional Total de Clientes Ativos 
Belo Horizonte  324 
Pará de Minas  127  
Divinópolis 186  
Curvelo 112 
Itabirito  24 
Conselheiro Lafaiete 180 
Minas Novas 394 
Turmalina 634 
Mariana / Ouro Preto 31 
Total 2012 
Fonte: Entrevista com Gerente  de   Crédito   Mario  Rocha  
Pinto  Coelho realizada dia 24 de abril de 2008. 
Nota: tabela formulada pela autora 
 

 

Na Tabela 9, a seguir, apresenta-se a evolução da Carteira de Microcrédito 

entre 1999 e 2008 do Banco do Povo, considerando o número de contratos 

liberados. No ano de 2008, até agosto, o Banco do Povo tinha liberado um total de 

1.291 contratos, sendo que 171 deles foram concedidos pela regional de Belo 

Horizonte, somando um valor de R$ 308.177,50 (trezentos e oito mil, cento e setenta 

e sete reais e cinqüenta centavos), uma média de R$ 1.710,80 (Hum mil setecentos 

e dez reais e oitenta centavos).  Segundo o Gerente de Crédito do Banco do Povo, 

de cada três pessoas atendidas, uma consegue a liberação do empréstimo. Desde 

sua fundação em 1999 a agosto de 2008, o Banco do Povo vem trabalhando para 

                                                 
67 Mario Rocha Pinto Coelho, em entrevista no dia 24 de abril de 2008. 
68 São considerados cliente ativos, aqueles cujo empréstimo ainda não foi quitado e cujo pagamento está em dia 
com seus vencimentos. Pode-se considerar também como sendo o total de empréstimos concedidos ainda não 
quitados. (grifos da autora). 
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aumentar sua carteira de clientes ativos e atender um número sempre crescente de 

pessoas. 
  

Tabela 9 – Evolução da Carteira de Microcrédito do Banco do Povo de  
Minas Gerais  1999-2008  

Ano Base N.º de 
Contratos 
Liberados 

Valor Liberado Acumulado  

1999 201 R$    283.285,46 R$      283.285,46 
2000 414 R$    538.242,76 R$      821.528,22 
2001 483 R$    595.459,08 R$   1.416.987,30 

2002 845       R$ 1.172.065,80 R$   2.589.053,10 
2003 1.258       R$ 1.648.056,96 R$   4.217.110,06 

2004 1.770 R$ 1.965.779,89 R$   6.202.889,95 

2005 1.957       R$ 2.668.226,82 R$   8.871.116,77 

2006 2.260       R$ 3.611.335,31 R$ 12.482.452,08 
2007 1.984 R$ 3.536.088,53 R$ 16.018.540,61 

2008(AGO) 1.291        R$ 2.436.677,14    R$ 18.455.217,75 

Fonte:  Dados  formulados  através  de entrevista com Gerente de Crédito Mario 
Rocha Pinto Coelho realizada dia 24 de abril de 2008 e atualizada em Setembro 
de 2008. * Nota: tabela formulada pela autora. 

 

 Considerando a média histórica de 3 pedidos para as 171 concessões, pode-

se calcular a quantidade de pessoas que solicitaram empréstimos do Banco do 

Povo69. No ano de 2007 foram liberados 1984 contratos num total de 5.952 

atendimentos. Até agosto, 3.873 pessoas teriam procurado o atendimento do Banco 

do Povo, mas somente 1.291 clientes tiveram crédito liberado.  O total de contratos 

liberados poderia ser maior, se algumas modificações fossem introduzidas:  
 

 “O número de contratos liberados poderia ser maior (...), na Grande BH, a 
procura é grande, o que falta é disponibilidade de nossa equipe (...). Para o 
ano de 2009 estamos planejando realizar curso de Formação de Agentes de 
Crédito, para ampliar o atendimento à Grande BH”70.  

   
 

  
3.3.1 O Impacto – Resultados Econômicos Sociais 
 

Uma primeira maneira de se avaliar o impacto do microcrédito será pelos 

novos empregos gerados. Quando se analisa a quantidade de empregos gerados 

pelos micronegócios que utilizaram empréstimos concedidos pelo Banco do Povo 

percebe-se um aumento de 10 postos de trabalho distribuídos nas 59 microunidades 

de produção pesquisadas. Numericamente, este aumento não é muito expressivo, 

                                                 
69 Informação concedida pelo Gerente de Crédito Mario Rocha Pinto Coelho em entrevista realizada dia 24 de 
abril de 2008 e atualizada em Setembro 
70 Mario Rocha Pinto Coelho, em entrevista no dia 24 de abril de 2008. 
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mas a característica mais marcante no setor informal provém da manutenção dos 

empregos já existentes. No entanto, analisando em um outro panorama, percebe-se 

que nos 59 casos pesquisados (empréstimos concedidos), ocorreu o aumento de 10 

postos de trabalho que é 16% (dezessete por cento), então se retornamos à tabela 7 

teremos 4.379 empréstimos concedidos e utilizando a mesma proporção dos casos  

constatados, teremos um aumento de 741 postos de trabalho em todos os 

micronegócios atendidos pelo microcrédito em Belo Horizonte. Observando o 

Modelo 1 – teste t para diferença das médias: Número de pessoas trabalhando no 

micro-negocio antes versus número de pessoas trabalhando no micro-negocio 

depois do empréstimo, como mostra a tabela 10, observa-se esta característica. 

 

 

Modelo 1 - Teste t para diferença das médias: Número de pessoas trabalhando no micro-
negocio antes  x número de pessoas trabalhando no micro-negocio depois do empréstimo  

 

Tabela 10 – Número de funcionários nos micronegócios (Antes / Depois do Microcrédito)  
  Testes Paramétricos 

Variáveis 
 

Média Diferença de médias 
(Depois – Antes) 

P-valor 

Número de pessoas trabalhando no 
micronegócio antes do empréstimo. 

2,0508 

Número de Pessoas trabalhando no 
micronegócio após o empréstimo. 

2,2203 

 
0,16950 

 
0,000 

Fonte: Elaboração  própria  via  Programa Minitab, com base nos dados obtidos  na pesquisa  de 
Campo - Impacto do Microcrédito na Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte, realizada 
em setembro de 2008. 

 

O número médio de pessoas que trabalhavam nos micronegócios antes do 

financiamento é de 2,0508 e após o financiamento 2,2203. A diferença obtida de 

0,16950 é estatisticamente significativa (P-valor = 0,000). Portanto, pode-se concluir 

que, após o financiamento, o número de pessoas que trabalham no micronegócio 

aumentou. 

Observando-se a tabela 11, contata-se que o número de micronegócios que 

têm apenas um funcionário trabalhando cai de 27 para 18 e aqueles que possuíam 

entre 2 a 4 funcionários aumentaram de 27 para 36. A quantidade de empregos 

ofertada por micro-empreendedores de 5 a 7 funcionários manteve-se estacionária. 

Este dado sinaliza o crescimento maior dos micro-empreendimentos de um para dois 

funcionários, significando aumento provável de empregos para membros de uma 

mesma família e conseqüentemente, maior disponibilidade de renda familiar. 
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Há o predomínio do micro-negócio (74,51%); 30,5% deles empregam uma 

pessoa e 44%, duas. Do universo pesquisado, apenas 15 dos 59 micro-

empreendedores pesquisados, trabalham com mão-de-obra contratada, mais de 2 

funcionários em seus estabelecimentos, representando 25,4%71 da amostra. Juntos 

estes clientes geram 61 postos de trabalho. 

 

 

Tabela 11 – Quantidade de funcionários por estabelecimento (Antes / Depois do Microcrédito) 
Clientes do Banco do Povo em Belo Horizonte 

 Quantidade Quantidade de Estabelecimentos 
De Antes do empréstimo Depois do empéstimo 

Funcionários Qdte. % No. Func. Qdte. % No. Func. 
1 – Funcionário 27 45,76% 27 18 30,52% 18 

2 – Funcionário 18 30,52% 36 26 44,07% 52 

3 – Funcionário 8 13,56% 24 9 15,25% 27 

4 – Funcionário 1 1,69% 4 1 1,69% 4 

5 – Funcionário 2 3,39% 10 2 3,39% 10 

6 – Funcionário 1 1,69% 6 1 1,69% 6 

7 – Funcionário 2 3,39% 14 2 3,39% 14 

Total 59 100,00% 121 59 100,00% 131 
Fonte: Elaboração própria, via Programa Minitab, com base nos dados obtidos na pesquisa de 
Campo - Impacto do Microcrédito na Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte. 

 
 
 

Na verdade, os clientes do Microcrédito em Belo Horizonte em sua maioria 

trabalham sozinhos em sua própria atividade, porque quase sempre, ela não 

comporta o emprego de outras pessoas. Ao todo, o microcrédito possibilitou a 

geração de 10 novos postos de trabalho e a manutenção de 121 empregos, 

representando um total de 131 pessoas empregadas. Mesmo sendo pequena a 

geração de novos empregos, a manutenção desse cliente em alguma atividade 

produtiva, já é por si só um fato gerador de renda. Neste caso, o impacto maior do 

programa de microcrédito foi preservar o emprego do cliente, além dos dez novos 

empregos gerados. 

Uma segunda maneira de se medir o seu impacto é pela variação da renda 

familiar. No quadro 4 (anexo), pode-se observar a variação da renda das famílias 

dos clientes do Banco do Povo pesquisadas neste trabalho. Observa-se que houve 

aumento da renda familiar devido à concessão do microcrédito. A renda familiar 

aumentou em 67,8% dos clientes/usuários após a liberação do microcrédito. Isso 

                                                 
71 Soma total dos micro-empreendedores que possuem mais de 2 funcionários em seu micronegócio. 
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afirma que o microcrédito gera renda, 40 dos 59 entrevistados tiveram acréscimo no 

valor da sua renda familiar.   

 Uma terceira forma de se medir o impacto do microcrédito é pelo aumento do 

investimento. Quando se verifica o investimento no micro-negócio, espera-se um 

retorno positivo. Ao se utilizar de modelos econométricos para medir o impacto do 

Microcrédito na geração de emprego e renda, pode-se avaliar o quanto a renda 

familiar do cliente de microcrédito (modelo 2), depende da variação nas variáveis 

poupança, consumo e renda do próprio negócio: 

 

 

Modelo 2 – Impacto da poupança, Consumo e da Renda do Negócio em relação a renda familiar do 
cliente 
Y = β1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  e 
Renda Familiar  = 888 + 1,93 Poupança + 0,668 Consumo +  0,668 Renda do negócio             
                      t  =  (3,36)        (1,58)                 ( 1.75)                 (3,37)     
                      F  =     13,32         
                      R2 =    0,421      
          P-Value = 0,000 
 

Analisando-se os dados apresentados no modelo 2, verifica-se que para o 

cliente aumentar R$ 1,00 (um real) no seu consumo, sua renda familiar precisa 

aumentar em 0,668 centavos. O mesmo ocorre quando o acréscimo é na renda que 

vem do negócio; para cada acréscimo de R$ 1(um real) no consumo, a renda 

produtiva deve crescer 0,668 centavos. No entanto como já observado, o cliente de 

Microcrédito não tem hábito de poupar ou não tem condição, até porque sua renda 

não é suficiente. Neste caso, a obtenção de crédito, ao aumentar de uma unidade de 

real na poupança do cliente pode gerar um aumento de 1,93 na renda de sua 

família. A concessão de microcrédito tem um efeito indireto na renda familiar ao 

suprimir a ausência de poupança que viabiliza novos investimentos. 

Analisando a questão por um outro prisma: para o cliente poupar R$ 1,00 (um 

real), ele precisaria aumentar sua renda em 1,93 o que significaria que o 

crescimento de sua renda deveria ser bem maior do que a própria necessidade de 

consumo. Já que o cliente destina, preferencialmente, sua renda familiar para a 

sobrevivência da família, a obtenção de microcrédito é uma das formas de fazer 

investimento, ampliando o negócio e a renda familiar72.  

                                                 
72 Em uma economia informal, como é o caso do cliente do microcrédito, não se separa o orçamento doméstico 
do negócio. O lucro ou renda do negócio é utilizado para as despesas da casa, para necessidade imediata – 
consumo, e o valor reinvestido no negócio é considerado poupança. (grifos da autora). 
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Outro ponto a ser observado no modelo 2, é a importância da renda, que vem 

do negócio, para o total dos ganhos da família. Aumentando 1 real na renda do 

negócio, a Renda Familiar terá uma aumento de 0,668. Desta forma, percebe-se a 

relevância do microcrédito na manutenção do próprio micro-negócio73. O R2 explica 

o quanto as variáveis são significativas no modelo. Neste caso, as variáveis 

poupança, consumo e renda do negócio explicam cerca de 42% da variação na 

renda familiar do cliente. É importante observar o efeito combinado das variáveis, o 

modelo é coerente no sinal do coeficiente, e está de acordo com o esperado, quanto 

maior a poupança, o consumo e a renda que vem do negócio, maior a renda familiar 

do cliente. 

Uma quarta maneira de analisar o impacto do microcrédito é sobre o aumento 

do consumo e, indiretamente, sobre a qualidade de vida. 

 
 

Modelo 3 – O impacto de investimentos em educação, alimentação, saúde, consumo (construção, 
bens imóveis, estoque de mercadorias), lazer e poupança na renda familiar do cliente de Microcrédito  

 
Y = β1  + β2X2+ β3X3+ β4X4  + β5X5 + β6X6+ e 
 
Renda Final = 311 + 1,53 Alimentação+ 2,87 Educação + 1,41 Lazer 

            + 0,333 Poupança + 1,76 Saúde + 1,19 consumo 
 
t     =     (1,09)            (1,74)                (5,97)                (1,13)          
                     (0,36)                 (1,49)               (4,85)          
F       =             22,97                     

   R2     =             0,726  
  P-value =          0,000  

 
 

No modelo 3, mostra-se que há uma influência positiva do microcrédito sobre o 

aumento do consumo (construção, bens móveis, estoque de mercadorias, água, luz, 

telefone), alimentação, educação, lazer, saúde, poupança e na Renda Familiar do 

cliente de Microcrédito e, conseqüentemente, a melhoria na qualidade de vida74.  

O R2 mostra que as variáveis independentes explicam 72,6% da variação na 

melhoria da renda familiar do cliente e, conseqüentemente, na sua qualidade de 

vida. Observando o modelo, nota-se que ele é coerente nos sinais de seus 

coeficientes. No caso da alimentação e consumo, seus coeficientes são menores, 

                                                 
73 O modelo 2, ao comprovar a importância da renda que vem do negócio para a formação da renda familiar, 
retorna à análise feita no processo de geração de emprego: “Mesmo sendo tímida a geração de emprego, a 
manutenção desse cliente em alguma atividade produtiva, em si, já é um fato gerador de renda, dessa forma, o 
programa de microcrédito representa a manutenção do emprego do cliente”. (Grifos da autora.) 
74 Considera-se que a melhoria na qualidade de vida, a base de calculo utilizada para medir o IDH onde é 
necessário o investimento nos três níveis: saúde, educação e por conseqüência renda. (grifos da autora) 
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indicando mais uma vez que o cliente de Microcrédito direciona sua renda 

primeiramente aos gastos de primeira necessidade como é o caso da alimentação e 

consumo. A cada R$ 1 real, gasto na alimentação e no consumo, tem-se um 

aumento de R$ 1,53 e R$ 1,19 reais na renda familiar, respectivamente. Isto 

significa que microcrédito amplia o consumo da população de baixo poder aquisitivo 

e, em conseqüência sua qualidade de vida, ao ampliar seus gastos além da 

subsistência.  

Da análise de outras variáveis, consideradas no modelo 3, vê-se que o impacto 

do microcrédito é significativo: 

i) O acréscimo de 1 unidade nos gastos com saúde, representa um 

acréscimo de 1,76 na renda familiar do cliente. 

ii)  O acréscimo de 1 unidade  em recursos com educação corresponde a 

uma alta de 2,87 reais no modelo. Isto significa que há uma correlação 

positiva entre maior o investimento em educação e maior será a renda 

familiar do cliente. Aumentando-se o grau de instrução dos clientes 

atendidos pelo Microcrédito, aumenta-se proporcionalmente sua renda. 

iii) A compra de bens como terrenos, casas, carros e outros, que gera 

aumento de ativos dos clientes é responsável pela necessidade de aumento 

na renda  em 1,19. 

iv) Outro dado importante em relação ao cliente é o valor necessário de 

renda para o gasto com lazer. Para que o cliente invista em lazer 1 unidade 

de real, o mesmo terá que aumentar sua renda em R$ 1,41 reais. 

A correlação positiva entre as variáveis, conclui-se que o Microcrédito, ao 

financiar seus clientes, está promovendo a melhoria da qualidade de vida dos 

mesmos. Pode-se observar que esta melhoria é expressiva nas variáveis de 

alimentação, consumo de saúde e educação de forma a ocasionar uma melhoria 

geral da qualidade de vida futura do cliente. 

Os modelos econométricos foram utilizados neste trabalho com o objetivo de 

apresentar cientificamente o impacto do microcrédito na geração de emprego e 

renda em Belo Horizonte. Além deles, outras informações coletadas na pesquisa de 

campo, comprovam um impacto positivo entre o microcrédito e a melhoria da 
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qualidade de vida do usuário. Na tabela 12, apresenta-se o destino do crédito 

concedido no primeiro e segundo empréstimo75 junto ao Banco do Povo. 

 
Tabela 12 – Objetivo do Empréstimo – 1º Crédito e 2º Crédito dos clientes 
do Banco do povo em Belo Horizonte  

 1º Crédito 2º Crédito  
Descrição Qtd. % Qtd. % 

Capital de Giro 25 42,37% 19 54,29% 

Capital Fixo 23 38,98% 9 25,71% 

Capital Misto 11 18,64% 7 20,00% 

Total 59 100,00% 35 100,00% 
Fonte: Elaboração própria via Programa Minitab, com base nos dados obtidos 
na  pesquisa de Campo – Impacto do Microcrédito  na  Geração de  Emprego e  
Renda em Belo Horizonte realizada em setembro de 2008. 

 

 

No primeiro financiamento, 42,37% dos clientes, utilizavam os recursos para 

Capital de Giro76, enquanto 38,98% investiram em capital fixo77 e apenas 18,64% em 

capital Misto78. No segundo financiamento79, aumenta a preferência no investimento 

em Capital de Giro, para 54,29% da amostra, cai o investimento em Capital fixo para 

25,71% e  em capital misto sobe um pouco para 20%. A preferência dos clientes do 

Microcrédito em Belo Horizonte por Capital de Giro, no primeiro e segundo 

empréstimos indica que o empréstimo é mais usado como Fluxo de caixa80 que 

garante a continuidade do negócio. O maior investimento em máquinas e 

equipamentos entre outros itens que caracterizam investimento em capital fixo, 

segundo mais utilizado pelos clientes, indica que os clientes pesquisados precisam 

da ajuda do microcrédito para aumentar o capital, melhorar sua estrutura e ampliar o 

seu negócio. 

Dados provenientes de entrevistas com alguns clientes do Banco do Povo, 

confirmam que a obtenção do microcrédito foi fundamental ao início do próprio 

negócio. 

                                                 
75 Fala-se do primeiro empréstimo, porque a maioria dos clientes pesquisados, fizeram mais de um empréstimo. 
Neste aspecto optou-se por analisar apenas os dois primeiros financiamentos, por a sua  maior incidência. 
76 Quando o recurso é utilizado para compra de matéria prima e financiamento do fluxo de caixa a curto prazo. 
77 Quando o recurso é utilizado para compra de maquinário, reforma física, etc. 
78 Utilização do recurso tanto para capital de giro como fixo; 
79 2º Financiamento (podendo os outros clientes ainda estarem no 1º financiamento ou terem se tornando inativos 
antes do 2º financiamento). 
80 Movimentação de entradas (receitas) e saídas (despesas) do caixa de uma empresa – neste caso a empresa 
representa o micro-negócio do cliente. 
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Uma cliente moradora da Favela Pedreira Padre Lopes, uma das mais pobres 

de Belo Horizonte, fez um empréstimo de R$ 500,00 para comprar uma máquina de 

fazer fraldas descartáveis e dar início ao seu próprio negócio: 

 

“Com o empréstimo que consegui no Banco do Povo, pude iniciar minha 
atividade. Comprei uma máquina de fazer fraldas descartáveis e hoje tenho 
um salário que ainda é pequeno (...) mas se eu aumentar minha clientela, 
ele pode aumentar, agora depende só de mim, porque o apoio do Banco do 
Povo foi muito importante”81.  
 

Outro cliente do Bairro Cabana em Belo Horizonte, pegou um empréstimo no 

banco do Povo para comprar um freezer e seu negócio melhorou muito: 

 
“Sem este Freezer, minha vida era uma luta, não tinha onde guardar os 
produtos congelados e por isso minha venda era muito pequena eu não 
podia estocar. (...) Os produtos congelados como frango por exemplo, são 
muito lucrativos. Depois que comprei o freezer, tive como comprar mais e ter 
um lucro maior. (...) as venda aumentaram.” 82  

 

Pelos diversos dados analisados, conclui-se que o impacto do microcrédito no 

aumento da renda, do emprego, do consumo, dos investimentos foi positivo, 

melhorando, em conseqüência, a qualidade de vida do usuário de microcrédito em 

Belo Horizonte, confirmando a existência de uma correlação positiva entre 

microcrédito e desenvolvimento verificada em outros países e em outros estados 

brasileiros. No próximo capítulo, analisar-se-á o impacto do microcrédito, tendo base 

a avaliação realizada pelos próprios clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 (Cliente 40, em entrevista no dia 22 de setembro de 2008).  
82 (Cliente 57, em entrevista no dia 22 de setembro de 2008). 
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4  O PERFIL DOS CLIENTES DO BANCO DO POVO E A MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 
  

Neste capítulo analisar-se-á o perfil do usuário do Microcrédito e na segunda 

parte, o impacto do Microcrédito na geração de emprego e renda em Belo Horizonte. 

Far-se-á sua avaliação qualitativa a partir da percepção da mudança de vida 

realizada pelo beneficiário do microcrédito. 

 
 
4.1 O Perfil do Cliente do Banco do Povo  
 

O perfil do cliente do Banco do Povo será traçado pela análises de dados 

sócio-econômicos dos clientes escolhidos pela amostra aleatória. O cliente do Banco 

do Povo é formado, em sua maioria, por  mulheres83 67%. Um terço é composto de 

homens. Isto indica que um número crescente de mulheres tornou-se chefe de 

família e a participação maior delas nos micronegócios sendo a estratégia adotada 

para sua viabilização profissional e sustento de suas famílias (tabela 13). 

 
Tabela 13 – Gênero dos Clientes do Banco  
do Povo em Belo Horizonte 
Gênero Quantidade % 

Mulher 40 67,80% 

Homem 19 32,20% 

Total 59 100,00% 
Fonte :  Elaboração própria  a  partir da pesquisa 
de  campo –  O  Impacto   do   Microcrédito    na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
 
 

A tabela 14 é dedicada à análise da escolaridade dos clientes do Banco do 

Povo. Por ela vê-se quase metade (45% dos clientes), não concluiu o “Ensino 

Fundamental”. Apenas 23% deles concluiu o ensino fundamental e 27% possui ou 

cursa o ensino médio. Poucos são analfabetos, apenas 1,69%. Por estes dados, 

pode-se concluir que os clientes de Microcrédito em Belo Horizonte, possuem um 

baixo índice de qualificação84 havendo uma correlação positiva entre baixa renda e 

                                                 
83 É importante observar que um dos objetivos do Microcrédito é: Viabilizar a participação da mulher em 
atividades economicamente produtivas.  
84 Não existe classificação específica, mas procura-se atender a população de baixo poder aquisitivo, e com 
baixo índice de escolaridade. 
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escolaridade. Isto por outro lado confirma o acerto da política pública do Microcrédito 

em Belo Horizonte e Minas ao destinar-se à promoção social do segmento de baixa 

renda a quem se destina85. 

 
Tabela 14 – Nível de Escolaridade dos Clientes 
do Banco do Povo em Belo Horizonte 

Grau de Escolaridade Qtd. % 

1º Grau – Incompleto 27 45,76% 

1º Grau – Completo 14 23,73% 

2º Grau – Incompleto 1 1,69% 

2º Grau – completo 15 25,42% 

3º Grau – Incompleto 1 1,69% 

Analfabeto 1 1,69% 

Total 59 100% 
Fonte :  Elaboração própria  a  partir da pesquisa 
de  campo –  O  Impacto   do   Microcrédito    na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 

 
Em termos comparativos (tabela 15) o grau de instrução entre os homens é 

ligeiramente superior ao das mulheres em todos os níveis de escolaridade. Por este 

dado, vê que o microcrédito é uma política pública que favorece uma maior inserção 

social às mulheres em proporção com os homens.  

 

Tabela 15 – Nível de Escolaridade dos Clientes do Banco 
do Povo em Belo Horizonte de acordo com o Gênero 

Níveis de Mulher Homem 

Escolaridade Qtd. % Qtd. % 

1º Grau – Incompleto 19 47,50% 8 42,11% 

1º Grau - Completo 9 22,50% 5 26,32% 

2º Grau - Incompleto 0 - 1 5,26% 

2º Grau - completo 10 25,00% 5 26,32% 

3º Grau – Incompleto 1 2,50% 0 - 

Analfabeto 1 2,50% 0 - 

Total 40 100% 19 100% 
Fonte :  Elaboração própria  a  partir da pesquisa de  campo  
O Impacto do Microcrédito na Geração de Emprego e Renda 
em Belo Horizonte 

 
Na tabela 16, apresentam-se dados sobre o domicílio residencial dos 

entrevistados. A maioria dos clientes (47) reside em Belo Horizonte; 4 residem em 

Contagem e 8 em Santa Luzia. Outro dado que chama atenção: 88% residem em 

                                                 
85 Isso porque o Microcrédito tem como objetivo atender a população mais carente, e de um grau menor de 
instrução. 
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casa própria e apenas 12% mora de aluguel. Por este dado, pode-se pensar que o 

microcrédito favorece a mobilidade social de segmentos da classe E. Os candidatos 

ao microcrédito já possuem certo grau de inclusão social. O aumento da renda para 

quem já possui casa, significa maior diversificação do consumo e maiores chances  

de melhor qualidade de vida.  

 
Tabela 16 – Quantidade de Cliente do Banco do  
Povo  em  Belo Horizonte que residem em casa  
própria 

Residem em 
casa própria? 

Quantidade % 

Sim 52 88% 

Não 7 12% 

Total 59 100,00% 
Fonte: Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa 
De  campo   –  O  Impacto   do   Microcrédito   na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
 
 

É amplo o espectro dos clientes de Microcrédito, em termos de idade. Varia de 

20 a 69 anos, o que quer dizer que atinge praticamente todas as faixas etárias da 

População Economicamente Ativa (tabela 17). No entanto, há uma concentração 

dos seus usuários nas faixas etárias de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos. 

Na verdade, nelas se concentram a população economicamente ativa e o grau de 

desemprego nestas faixas é tendencialmente maior. Os micro-empreendedores mais 

jovens entre 20 e 29 anos e os mais velhos acima de 60 anos têm uma participação 

menor na linha de crédito. Este fato é de grande importância, pois pode indicar que o 

Microcrédito atende uma faixa etária de micro-empreendedores que começa a ser 

refugada no mercado de trabalho. Isto apoiado à baixa escolaridade acentua o 

ingresso no setor informal como uma alternativa econômica mais viável. 

 
Tabela 17 – Faixa etária dos clientes do Banco  do  Povo   
em Belo Horizonte 

Faixa Etária Quantidade % 

20 a 29 anos 6 10,17% 

30 a 39 anos 12 20,34% 

40 a 49 anos 19 32,20% 

50 a 59 anos 13 22,03% 

Acima de 60 anos 9 15,25% 

Total 59 100,00% 
Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa de campo 
O Impacto do Microcrédito na Geração de Emprego e Renda 
em Belo Horizonte 
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A preferência dos clientes do Microcrédito em Belo Horizonte pelo capital de 

giro no primeiro e segundo financiamento, indica o nível de carência e o caráter 

instrumento do empréstimo para movimentar o dia-a-dia de seu negócio. O 

investimento em máquinas, equipamentos entre outros itens como segunda opção 

indica o grau de carência e a utilidade do empréstimo para iniciar ou ampliar o 

próprio micro-negócio. A análise da renda dos clientes do Microcrédito em Belo 

Horizonte, é outro indicador útil para esclarecer seu perfil (tabela 18). Por ela 

constata-se a maior parte dos clientes (54,3%) encontra-se nas faixas de 2 a 5 

salários mínimos.   

 
Tabela 18 – Distribuição da Renda familiar dos Clientes do  
Banco do Povo em Belo Horizonte 

Faixa de Distribuição Qtd. % 

entre 1 e 2 salários mínimos 6 10,2% 
entre 2 e 3 salários mínimos 9 15,3% 
entre 3 e 5 salários mínimos 23 39,0% 
Acima de 5 salários mínimos 21 35,6% 
Total 59 100% 
Fonte :  Elaboração própria  a  partir da pesquisa de  campo  
O Impacto do Microcrédito na Geração de Emprego e Renda 
em Belo Horizonte 
 

 
Tais dados podem ser indicativos de uma aversão ao risco por parte das 

instituições de crédito. Isso porque o objetivo de todas as entidades de Microcrédito, 

é que se deve atender a população de baixos níveis de renda, ou seja, a população 

mais carente. Na tabela 18a, observa-se a distribuição das famílias dos clientes do 

microcrédito do Banco do Povo, de acordo com a renda per capita, tendo como base 

o salário mínimo. 

 

Tabela 18a – Distribuição da Renda Per capita dos Clientes do  
Banco do Povo em Belo Horizonte 
Faixa de Distribuição  Qtd. % 

até 1 salário mínimo 21 35,6% 
entre 1 e 2 salários mínimos 24 40,7% 
entre 2 e 3 salários mínimos 10 16,9% 
entre 3 e 4 salários mínimos 4 6,8% 
Total 59 100% 
Fonte :  Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa   de   campo  
O Impacto do Microcrédito  na Geração  de  Emprego  e  Renda 
em Belo Horizonte 
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Na tabela 19, pode observar a renda per capita média dos clientes do Banco 

do Povo. Antes do empréstimo esta renda média era de R$ 554,11 (quinhentos e 

cinqüenta e quatro reais e onze centavos) e depois do empréstimo é R$ 609,17 

(seiscentos e nove reais e dezessete centavos). No Quadro 5, “Renda Per Capita 

dos Clientes do Banco do Povo em Belo Horizonte - 2008” (anexo), é possível 

analisar a renda per capita individual de cada família pesquisada. Tem-se que nove 

famílias (uma minoria), possuem renda per capita abaixo da média86 das demais 

famílias pesquisada, R$ 251,00 (duzentos e cinqüenta e um reais), sendo assim 

consideradas pobres, tendo em vista que para o IPEA, a população cuja renda Per 

Capita for abaixo de meio salário mínimo é considerada pobre. Esta disparidade na 

distribuição de renda dos clientes/usuários do microcrédito do Banco do Povo 

demonstra claramente o motivo do Brasil está entre os 12 países mais desiguais do 

mundo87.   

 

Tabela 19 – Renda Per capita das Famílias dos Clientes do Banco do Povo 
em Belo Horizonte 

Renda Per capita Valor total 
Valor da 

Renda per capita 
Renda dos clientes  R$         121.351,00   R$          554,11  

Antes do Empréstimo     
Renda dos clientes  R$         133.408,00   R$          609,17  

Depois do Empréstimo     
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo O Impacto do 
Microcrédito na Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
 
 

Com relação ao resultado e destino da renda, pode-se avaliar os gastos dos 

clientes de Microcrédito do Banco do Povo em Belo Horizonte, aqui divididos em 8 

classes e que podem ser observados nas tabelas  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  e 27. 

As despesas com alimentação (tabela 20), todos os clientes realizam 

desembolsos com este tipo de despesa que em sua maioria, 61%, correspondem a 

até um salário mínimo mensal.  

 

 

 

 

Tabela 20 – Gastos com alimentação dos clientes 

                                                 
86 A média aqui considerada é a média calculada na tabela 19 – média da população pesquisada. 
87 Este trabalho trata do problema de desigualdade de renda no Brasil na página 60. 
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Tabela 20 – Gastos com alimentação dos clientes 
do Banco do Povo em Belo Horizonte 

Faixa de Distribuição Total 

  Qtd. % 

Entre R$ 100,00 e R$ 200,00 9 15,25% 

entre R$ 200,01 e R$ 300,00 14 23,73% 

entre R$ 300,01 e R$ 400,00 10 16,95% 

entre R$ 400,01 e R$ 500,00 18 30,51% 

entre R$ 500,01 e R$ 600,00 3 5,08% 

entre R$ 600,01 e R$ 700,00 3 150,00% 

acima de R$ 700,00 2 3,39% 

Total 59 100,00% 

Fonte: Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa 
De  campo   –  O  Impacto   do   Microcrédito   na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
 

 

As Despesas com lazer: 59,32% dos clientes possuem esta despesa, cujos 

gastos variam entre R$ 20,00 e R$ 350,00 reais por mês.  

 
 
Tabela 21 –  Valor Gasto pelos Clientes do Banco  
do Povo em Belo Horizonte com Lazer  

Faixa de Distribuição Total 

  Qtd. % 

não possuem gasto 24 40,68% 

entre R$ 20,00 e R$ 50,00 5 8,47% 

entre R$ 50,01 e R$ 100,00 14 23,73% 

entre R$ 100,01 e R$ 150,00 6 10,17% 

entre R$ 150,01 e R$ 200,00 4 6,78% 

entre R$ 200,01 e R$ 350,00 6 10,17% 

Total 59 100,00% 

Fonte: Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa 
De  campo   –  O  Impacto   do   Microcrédito   na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
 
 

O investimento em poupança, que segundo a teoria keynesiana poupança é 

igual a investimento, embora possa ser considerada pequena, existe uma parcela de 

20,34% dos clientes que poupam parte de sua renda. Este valor poupado varia entre 

R$ 100,00 e R$ 540,00 reais mensais (tabela 22). 
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Tabela 22 –  Valor investido pelos Clientes do Banco  
do Povo em Belo Horizonte na Poupança  

Faixa de Distribuição Total 

  Qtd. % 

não possuem gasto 47 79,66% 

entre R$ 100,00 e R$ 200,00 7 11,86% 

entre R$ 200,01 e R$ 350,00 1 1,69% 

entre R$ 350,01 e R$ 500,00 3 5,08% 

acima de R$ 500,00 1 1,69% 

Total 59 100,00% 

Fonte: Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa 
De  campo   –  O  Impacto   do   Microcrédito   na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
 

 

A saúde é uma preocupação de 55,93% dos clientes, pois têm pagam plano 

de saúde. Este custo gira em torno de R$ 20,00 a 300,00 reais mensais (tabela 23). 

Dos 33 clientes que possuem esta despesa, 47,46% gastam até 43% de um salário 

mínimo com este fim. 

 
Tabela 23 –  Valor gasto pelos Clientes do Banco  
do Povo em Belo Horizonte com Saúde  

Faixa de Distribuição Total 

  Qtd. % 

não possuem gasto 26 44,07% 

entre R$ 20,00 e R$ 100,00 16 27,12% 

entre R$ 100,01 e R$ 200,00 12 20,34% 

entre R$ 200,01 e R$ 250,00 2 3,39% 

entre R$ 250,01 e R$ 300,00 1 1,69% 

acima de R$ 300,00 2 3,39% 

Total 59 100,00% 

Fonte: Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa 
De  campo   –  O  Impacto   do   Microcrédito   na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
 

 

As despesas com vestuário variam entre R$ 30,00 e 200,00 reais mensais, 

despendidos por 33,90% dos clientes. (tabela 24) 

 
Tabela 24 –  Valor gasto pelos Clientes do Banco  
do Povo em Belo Horizonte com Vestuário  

Faixa de Distribuição Total 

  Qtd. % 

Não possuem gasto 39 66,10% 

Entre R$ 30,00 e R$ 100,00 18 30,51% 

Entre R$ 100,01 e R$ 200,00 2 3,39% 

Total 59 100,00% 

Fonte: Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa 
De  campo   –  O  Impacto   do   Microcrédito   na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
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O gasto com água, luz, telefone, combustível, gás, são despesas presente no 

orçamento de todos os clientes do Microcrédito do Banco do Povo e variam entre R$ 

50,00 e R$ 500,00 reais por mês (tabela 25). 

 
Tabela 25 –  Valor gasto pelos Clientes do Banco  
do Povo em Belo Horizonte com água, luz, telefone, 
gás, combustível, etc...  

Faixa de Distribuição Total 

  Qtd. % 

Entre R$ 50,00 e R$ 150,00 16 27,12% 

Entre R$ 150,01 e R$ 250,00 26 44,07% 

Entre R$ 250,01 e R$ 350,00 8 13,56% 

Entre R$ 350,01 e R$ 450,00 7 11,86% 

Entre R$ 450,01 e R$ 500,00 2 3,39% 

Total 59 100,00% 

Fonte: Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa 
De  campo   –  O  Impacto   do   Microcrédito   na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
 
 

Outras despesas como transporte, financiamentos, dívidas no comércio e 

bancos, também fazem parte do composto do orçamento de todos os clientes, estes 

valores que variam de R$ 50,00 a R$ 800,00 reais; 

 
 
Tabela 26 –  Valor gasto pelos Clientes do Banco  
do Povo em Belo Horizonte com outras despesas 
transporte, financiamentos, dívidas no comércio, 
Bancos, etc...  

Faixa de Distribuição Total 

  Qtd. % 

Não possuem gasto 0 0,00% 

Entre R$ 50,00 e R$ 250,00 19 32,20% 

Entre R$ 250,01 e R$ 350,00 18 30,51% 

Entre R$ 350,01 e R$ 450,00 8 13,56% 

Entre R$ 450,01 e R$ 550,00 6 10,17% 

Entre R$ 550,01 e R$ 650,00 1 1,69% 

Acima de R$ 650,00 7 11,86% 

Total 59 100,00% 

Fonte: Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa 
De  campo   –  O  Impacto   do   Microcrédito   na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
 
 

O investimento em educação é realizado apenas por 23,73% dos clientes e 

variam entre R$ 20,00 e R$ 1.190,00 reais a cada mês. Percebe-se que mesmo 

possuindo um baixo grau de instrução (tabela 14), os clientes do Microcrédito do 

Banco do Povo não investem no estudo. 
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Tabela 27 –  Valor investido pelos Clientes do Banco  
do Povo em Belo Horizonte na Educação  

Faixa de Distribuição Total 

  Qtd. % 

Não possuem gasto 45 76,27% 

entre R$ 20,00 e R$ 250,00 7 11,86% 

entre R$ 250,01 e R$ 350,00 1 1,69% 

entre R$ 350,01 e R$ 450,00 1 1,69% 

entre R$ 450,01 e R$ 550,00 1 1,69% 

acima de R$ 550,00 4 6,78% 

Total 59 100,00% 

Fonte: Elaboração  própria  a  partir  da  pesquisa 
De  campo   –  O  Impacto   do   Microcrédito   na  
Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte 
 
 

O percentual de gastos com despesas básicas demonstra a grande 

desigualdade na distribuição de renda entre os clientes de Microcrédito em Belo 

Horizonte. Desta forma, mesmo nos micronegócios podem-se observar as grandes 

desigualdades da distribuição de renda em que uma parcela dos clientes possuem 

altas despesas porque ganham mais, e uma outra parcela em maior quantidade, 

possuem despesas menores devido as baixas remunerações.  

Esta característica dos clientes de Microcrédito em Belo Horizonte em relação 

aos seus gastos pode ser comparada com a formulação básica da teoria 

keynesiana: Y = C + S, onde Y (renda) em função do C (consumo) adicionado à S 

(poupança), ou seja, a renda primeiramente é destinada ao consumo e seu 

excedente pode ser poupado ou investido, I (investimento) = S. Neste sentido, os 

gastos com alimentação e despesas de casa são considerados de necessidade 

primordial e são os mais expressivos, enquanto que os gastos com poupança, lazer 

e até mesmo a saúde, são colocados em segundo plano. 

Pela tabela 28, vê-se que os gastos com alimentação são prioritários. Todos 

fazem três refeições por dia, mas há uma quantidade expressiva (84,7%) dos 

clientes de Microcrédito de Belo Horizonte que fazem quatro refeições diárias. Sua 

prioridade é buscar supri suas necessidades básicas.  
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Tabela 28 – Quantidade de Refeições diárias dos  
Cliente do Banco do Povo em Belo Horizonte 

Faixa de Distribuição Total 

 Qtd. % 
3 Refeições / Dia 9 15,25% 

4 Refeições / Dia 50 84,75% 

Total 59 100,00% 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo  
O  Impacto  do  Microcrédito  na  Geração de Emprego e  
Renda em Belo Horizonte 
 
 

Em caso de doença (tabela 29), 64,4% recorrem ao SUS – Sistema único de 

Saúde e 33,9%, ao tratamento particular. 

 
 
Tabela 29  –  Procedimento  em  caso  de  doença  
dos Cliente do Banco do Povo em Belo Horizonte 
Procedimento do Cliente Qtd. % 

Recorre ao Hospital público 10 16,95% 

Recorre ao Hospital Particular 20 33,90% 

Trata com Ervas 1 1,69% 

Recorre ao Posto de Saúde 28 47,46% 

Total 59 100,00% 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo  
O  Impacto  do  Microcrédito  na  Geração de Emprego e  
Renda em Belo Horizonte 
 
 

Na tabela 30, pode-se observar que 52,54% dos clientes possuem condições 

para pagar o tratamento em caso de doença, e 47,46% não têm como arcar com 

estes gastos. Dos 52,54% (trinta e um clientes) que podem pagar o tratamento, 

87,10% (vinte e sete) o fazem com a renda que vem do negócio e 12,90% (quatro) 

com outras fontes (tabela 31), este fato começou a acontecer segundo 45,17% 

(quatorze) clientes depois que eles pegaram empréstimo junto ao Banco do Povo 

(tabela 32). Este é outro bom indicador de aumento de qualidade de vida: a maior 

parte dos clientes podem pagar o tratamento médico particular devido à renda 

crescente que vem do negócio. Este dado precisa ser relativizado porque 54,83% já 

o faziam antes de pegar financiamento destinado ao Microcrédito. 
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Tabela 30  - Quantidade de Clientes do Banco do Povo 
que possuem Condições de pagar tratamento em caso 
de doença 
Condições de pagar tratamento? Qtd. % 

Sim 31 52,54% 
Não 28 47,46% 

Total 59 100% 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo  
O  Impacto  do  Microcrédito  na  Geração de Emprego e  
Renda em Belo Horizonte 
 
 

Tabela 31 – Clientes do Banco do Povo que podem  
Pagar o tratamento em caso de doença que a renda  
vem do Negócio 
Renda Vem do Negócio? Qtd. % 

Sim 27 87,10% 

Não 4 12,90% 

Total 31 100% 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo  
O  Impacto  do  Microcrédito  na  Geração de Emprego e  
Renda em Belo Horizonte 

 
Tabela 32 – Condições de Pagamento de Tratamento 
De doença 

Condição de pagamento do 
tratamento médico 

Aconteceu Antes ou Depois 

do empréstimo no Banco do 
Povo? 

Qtd. % 

Antes 17 54,83% 

Depois 14 45,17% 

Total 31 100,00% 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo  
O  Impacto  do  Microcrédito  na  Geração de Emprego e  
Renda em Belo Horizonte 

 

Quanto à atividade econômica, os 59 clientes entrevistados, se 

autoclassificam como: 35,6% comércio, 37,3% serviços e 27,1% indústria (tabela 

33).  

Tabela 33 – Tipo de Atividade do Cliente do Banco do 
Povo em Belo Horizonte 

Atividade do Cliente Quantidade % 
Comercio 21 35,59% 
Serviço 22 37,29% 
Industria 16 27,12% 
Total 59 100,00% 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo  
O  Impacto  do  Microcrédito  na  Geração de Emprego e  
Renda em Belo Horizonte 
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4.2 O Microcrédito e a Melhoria na qualidade de vida dos clientes do Banco 
do Povo 
  
 

O aumento na geração de emprego e renda significa a melhoria na qualidade 

de vida do usuário do Banco do Povo? Pela nossa hipótese com base na literatura, o 

investimento no micro-negócio, significa aumento de renda e emprego, e por 

conseqüência, melhoria da qualidade de vida do microeemprendedor, sua família e 

seus funcionários. A melhoria na qualidade pode ser deduzida de três indicadores: 

renda, saúde e educação, lembrando que é sempre difícil avaliar quais as 

necessidades de cada indivíduo, para examinar seu grau de satisfação e, portanto, 

do nível de vida.  

Para avaliar melhor esta questão, nosso trabalho apóia-se na pirâmide de 

necessidades proposta por Abraham Maslow88 que estabelece uma hierarquia que 

vai da base ao topo (quadro 6). Por ela, as necessidades dos níveis mais baixos têm 

de ser atendidas para que o ser humano busque alcançar os superiores. À medida 

que cada nível é satisfeito, as pessoas buscam o próximo. 

A base da Pirâmide é composta pelo grupo Fisiológico que reúne as 

necessidades básicas, associadas à fome, sede, sono, saúde, e todas as 

necessidades diretamente relacionadas à sobrevivência do indivíduo. No segundo, o 

ser humano busca por segurança, proteção para sua família, estabilidade no lar, no 

emprego e saúde. Em terceiro lugar, o indivíduo procura estabelecer-se socialmente, 

fazer amizades e se sentir aceito. A próxima busca de realização seria a questão da 

estima. Por ela, o ser humano almeja independência, reconhecimento, 

autoconfiança. O último nível refere-se à realização pessoal. Somente após vencer 

todos os degraus a busca seria no sentido pessoal, auto-realização, a busca do 

indivíduo pelo auto-desenvolvimento, auto-satisfação, realização de seu próprio 

potencial.  

 

 

 

 

 

                                                 
88 Todas as informações referente a teoria de Abraham Maslow, foi retirado do site 
www.portaldomarketing.com.br/Artigos/maslow.htm acessado em 08 de fevereiro de 2009. 
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Quadro 6 – Pirâmide de Maslow 

 
Fonte: www.portaldomarketing.com.br/Artigos/maslow.htm acessado em 08 de fevereiro de 2009. 
 
 

Aplicando-se a pirâmide de Maslow, pode-se pensar que as necessidades dos 

usuários do microcrédito obedecem também a uma hierarquia e a satisfação de uma 

necessidade básica impele o cliente a buscar um nível hierárquico superior, exigindo 

sempre meios para poder satisfazê-la. Por ela, a melhoria da qualidade de vida é 

sempre uma busca incessante. No caso dos clientes de microcrédito do Banco do 

Povo em BH, percebe-se, pelos dados coletados, que os dois primeiros níveis da 

Pirâmide: Fisiologia e Segurança são as prioridades e na sua concretização 

parecem concentrar os seus esforços. 

Na tabela 34, resume-se a conquista de consumo descrita pelos clientes do  

microcrédito. Cerca de 85% dos clientes entrevistados, avalia que o microcrédito 

trouxe melhorias para a qualidade de vida sua e da família. Desses 50 clientes que 

consideram ter melhorado de vida: 31 o fizeram pela compra de maquinários e 

implementos que significou ampliar suas atividades e facilitar o processo de 

produção, melhorando, assim as condições de trabalho e conseqüentemente, houve 

uma melhoria na qualidade de sua vida; 26 clientes preferiram aplicar o retorno do 

empréstimo na melhoria da moradia da família; 23 melhoraram o sistema de 

alimentação e 13 pessoas investiram na saúde. Isto permitiu satisfazer melhor suas 

necessidades nos níveis um e dois, melhoria na alimentação, maior segurança. 
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Apenas 2 clientes investiram na educação porque ela melhora a auto-estima e a 

auto realização, porém para buscar este nível da pirâmide é necessário 

primeiramente os dois níveis anteriores em quais maioria dos clientes investiram. 

 

 
Tabela 34  -    Melhoria  da   Qualidade     de   Vida 
Dos clientes do Banco do Povo em Belo Horizonte 
Como melhorou a qualidade de vida? Quantidade de 

Clientes 
Aplicando em Maquinário 31 

Aplicando em moradia 26 

Aplicando em Alimentação 23 

Reforma do Negócio e da Casa 21 

Aplicando em Saúde 13 

Aplicando em Eletrodomésticos 7 

Aplicando em Vestuário 3 

Aplicando em educação 2 

Equipamentos Segurança 2 

Aplicando em Lazer 1 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo  
O  Impacto  do  Microcrédito  na  Geração de Emprego e  
Renda em Belo Horizonte 
 

Outra forma de testar a melhoria na qualidade de vida dos clientes do 

Microcrédito em Belo Horizonte será por meio do teste de proporção89 com um 

índice de 95% de confiança, utilizando-se a resposta dos clientes ao questionário, 

obteve-se o seguinte resultado: 

 
Modelo 5 Test and CI for One Proportion: ConsidMelhorQualidVidaDepEmprest. 
 
Test of p = 0,5 vs p not = 0,5 
 
Success = 2 
 

                                                              Exact 
Variable                 X      N  Sample p         95,0% CI                P-Value 
ConsidMelhorou    9     59  0,152542  (0,072202; 0,269920)    0,000 
Qualidade vida      

 

Dos 59 Clientes pesquisados, 50 confirmam que houve melhoria em sua 

qualidade de vida e apenas 9 informaram que não teve melhoria significativa na 

qualidade de vida após o empréstimo.  

O P-valor representa a força de evidência contrária à Hipótese inicial, que 

nega melhoria na qualidade de vida do cliente de Microcrédito. Se o p-valor fosse 

                                                 
89Ferramenta do programa Minitab – programa voltado para fins estatísticos, utilizado para realização de análises 
de testes das suposições permanentes e interpretação de seus resultados. 
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maior que 5%, a melhoria na qualidade de vida seria rejeitada, mas como P-valor é 

igual a 0, no teste modelo 5, confirma-se que o Microcrédito proporcionou melhoria 

na qualidade de vida aos clientes do Banco do Povo.  

Outra forma de testar o impacto do microcrédito na alteração da qualidade de 

vida dos clientes do banco do povo é apresentada na tabela 35. 

 

Tabela 35 – Opinião do Cliente do Banco do Povo em 
Belo Horizonte referente ao empréstimo recebido 
Opinião sobre o Empréstimo Qdte % 

Ajudou Muito 46 77,97% 

Não Ajudou 0 - 

Ajudou Pouco 10 16,95% 

Acabou Atrapalhando 3 5,08% 

Percentual 59 100% 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo  
O  Impacto  do  Microcrédito  na  Geração de Emprego e  
Renda em Belo Horizonte 
 
 

Por ela, cerca de 95% dos 46 clientes entrevistados consideram que o crédito 

concedido pelo Banco do Povo os ajudou: 78% os “ajudou muito”, e para 17% 

“ajudou pouco”. Apenas 5% confessou que o empréstimo mais atrapalhou do que 

ajudou. 

Por todos estes dados, pode-se concluir que o Microcrédito tem um impacto 

positivo na geração de emprego, renda e na melhoria da qualidade de vida dos 

clientes do Banco do Povo, seguindo a tendência verificada em outros países e 

estados brasileiros. 

Pela análise dos clientes do Banco do Povo e da evolução dos seus 

micronegócios, nota-se aumento dos ganhos em termos de renda e a geração de 

empregos, principalmente pela a manutenção de pessoas em algum tipo de 

atividade produtiva. Além destes resultados, pelo exame do perfil das pessoas 

atendidas pelo Banco do Povo, verifica-se que o microcrédito é uma política pública 

bem sucedida de inclusão social ao permitir a inserção de muitas pessoas em algum 

tipo de atividade produtiva e de melhorar os rendimentos para cidadãos de baixa 

renda com pouco acesso ao mercado formal de trabalho. 
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5.  CONCLUSÃO 
 
 

Este trabalho teve como objetivo principal discutir o impacto do Microcrédito 

na geração de renda e emprego e melhoria da qualidade de vida em Belo Horizonte 

da população mais pobre e pouco qualificada. 

  No Brasil, há cerca de 11 milhões de pessoas em situação de pobreza e 

desses, 6 milhões vivem abaixo da linha de pobreza90, um quadro social grave de 

desigualdade, pobreza e desemprego. Parcela desta população de baixa renda tem 

no mercado informal a única alternativa de ocupação e sobrevivência, sem, no 

entanto, ser uma solução para todas as pessoas consideradas excluídas do ponto 

de vista social.  

O Microcrédito, ao conceder assistência financeira, Capital de Giro e de 

Investimentos a pessoas carentes da população, torna-se um fator a estimular 

microunidades produtivas que permitem ampliar e melhorar a produção de bens e 

serviços e inserção econômica dessa população que não teria oportunidade de 

acesso ao mercado formal de trabalho, 

O público alvo do Microcrédito é, em princípio, a população empreendedora 

de baixa renda, classe E e D, que, geralmente não é atendida pelo sistema 

financeiro tradicional. O objetivo do Banco do Povo é, principalmente, o de funcionar 

como instrumento estimulador de geração de emprego e renda e promover como 

benefício acessório a inserção dessas classes à cidadania. Dada nossa pesquisa de 

campo, constatou-se que o Microcrédito tem beneficiado aqueles que têm melhores 

rendimentos. O programa, conforme os dados observados na análise do quadro 5 

(anexo),  atende a uma população que se encontra em situação de pobreza, mas, 

com renda per capita acima da média considerada pelo IPEA91 como sendo a renda 

mínima das famílias pobres.  

O Microcrédito atende, em sua maioria, pessoas do gênero feminino, 

cumprindo assim, um de seus objetivos que é viabilizar a inserção econômica das 

pessoas de baixa renda com menores alternativas de ingresso no setor produtivo 

formal. No Brasil, desde o descobrimento, grande parte das mulheres esteve em 

posição econômica desfavorável, não podendo assumir elas mesmos os seus 

próprios destinos. Algumas atividades exercidas pelas mulheres, foram consideradas 

                                                 
90 Fonte:  IPEA e IBGE. (2007) 
91 O IPEA define como pessoas pobres aquelas que têm renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. 
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de “menor importância” tendo por base o trabalho masculino do “chefe de família”. A 

renda por elas auferidas, foi considerada como “complemento” da renda familiar, e 

não algo necessário, tanto do ponto de vista econômico e social que permitisse a 

afirmação da identidade feminina e de sua importância como “ser econômico” e 

cidadã. 

De todo modo, o Microcrédito como instrumento de combate à pobreza, como 

outros programas sociais, públicos e privados pode passar por revisões periódicas 

na sua concepção, estratégia e formato. Deve também procurar retomar aos seus 

princípios buscando redistribuir os recursos escassos de forma a torná-los mais 

acessíveis àqueles que mais o necessitam. 

Feitas todas essas considerações à guisa de ligação dos resultados práticos 

da pesquisa com alguns dos elementos teóricos discutidos, pode-se afirmar que o 

Microcrédito, como alternativa de financiamento aos pequenos e  micro-

empreendedores, tem contribuído para a geração de EMPREGO e RENDA em Belo 

Horizonte.  

As análises estatísticas efetuadas permitiram constatar, cientificamente, o 

efeito positivo do Microcrédito como gerador de emprego e renda, por meio dos 

testes de médias e dos modelos 1 do teste t . A continuidade de pessoas em algum 

tipo de atividade implica na manutenção de rendimentos, que além de fomentarem 

os demais grupos da economia (privado formal e estatal), via incremento da 

demanda, consumo e pagamento de impostos, garante a sobrevivência de parcela 

da população em Belo Horizonte. Caso não tivessem acesso ao microcrédito, 

estariam no nível de pobreza absoluta, comparável com a de outras pessoas que 

vivem em certas áreas do Norte e Nordeste de Minas Gerais, nos Vales do 

Jequitinhonha, Mucuri e São Francisco. 

O número de empregos gerados pelos micronegócios não é ainda satisfatório, 

tendo em vista o real objetivo do programa e o resultado verificado. Pelos dados 

analisados, constata-se que o crédito concedido aos clientes do programa tem 

garantido apenas o próprio trabalho e renda de que neles trabalha. Pelo número de 

empregos gerados não se pode esperar que o microcrédito promova o 

desenvolvimento dentro de uma meta-padrão atingida em países como Espanha, 

Chile e Coréia do Sul. 

Se o programa foi estruturado com o objetivo de fomentar a geração de 

emprego e renda, não se deve aceitar como satisfatório a simples manutenção do 
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empreendimento sem a geração de novos empregos porque, assim, o programa não 

estaria estimulando a sustentabilidade econômica das pessoas e das regiões onde 

atua, mas sem promover crescimento e desenvolvimento regional, em escala mais 

ampliada. No entanto, analisando por um outro panorama, percebe-se que nos 59 

casos pesquisados (empréstimos concedidos), ocorreu o aumento de 10 postos de 

trabalho que é 16% (dezessete por cento) dos clientes pesquisados, então se 

retornamos à tabela 7 teremos 4.379 empréstimos concedidos e utilizando a mesma 

proporção dos casos constatados, teremos um aumento de 741 postos de trabalho 

em todos os micronegócios atendidos pelo microcrédito em Belo Horizonte, um 

números bastante considerável, confirmando que o microcrédito tem contribuído 

para a geração de EMPREGO e RENDA em Belo Horizonte.  

 Foi, também, confirmada a segunda hipótese: o MICROCRÉDITO é uma 

política de promoção social capaz de estimular o crescimento pessoal e a auto-

estima da população. Nota-se que a melhoria da qualidade de vida dos clientes do 

Microcrédito está diretamente relacionada com o resultado da aplicação dos 

recursos investidos em seu micro-negócio. O crescimento da renda obtido tem 

melhorado o nível de “alimentação” e “consumo” da população de baixo poder 

aquisitivo. Isto mostra, ainda, que o incremento na renda foi destinado pelos 

usuários ao atendimento das “necessidades básicas”. Claro que isto não deixa de 

ser auspicioso, se consideradas as condições de renda, cidadania e acesso a bens 

e serviços em que estas pessoas viviam: ver atendidas as necessidades básicas é 

um ponto de partida para outras conquistas. No entanto, sabe-se que, para 

promover o desenvolvimento e a qualidade de vida em patamares mais elevados, é 

necessário o crescimento do IDH como um todo. Por outro lado, de acordo com a 

Teoria de Maslow, percebe-se que o microcrédito contribui para que o cliente 

satisfaça suas necessidades básicas, fisiológicas e de seguranças. Isto significa que 

no momento em que o cliente atende uma necessidade básica, surge outra, em seu 

lugar, num nível de elevação hierárquica superior, exigindo sempre novos meios 

para satisfazê-las. Desta forma, a busca da melhoria da qualidade de vida, é sempre 

algo incessante que cresce à medida que um nível de satisfação é atingido. 

Pelo modelo 3 de regressão, constatou-se que o microcrédito favoreceu o 

incremento na saúde, educação e lazer dos usuários, significando melhoria de sua 

qualidade de vida. O aumento da poupança, fator que garante expansão dos 

investimentos, foi pouco significativo. O cliente do Microcrédito em Belo Horizonte, 
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não tem condição ou hábito de poupar, até porque sua renda ainda insuficiente. Pela 

teoria keynesiana, poupança é igual a investimento. Isso realça a necessidade do 

microcrédito para uma das poucas formas para que o cliente possa investir em seu 

próprio negócio, especialmente quando é pequena a parte direcionada para a 

poupança. A melhoria da qualidade dos indicadores associados ao IDH deve ser 

aceita como outra evidência do impacto positivo do microcrédito pela dinamização 

das variáveis que compõem o IDH e que impulsionam o desenvolvimento da 

economia como um todo e pela geração de emprego e renda entre as classes mais 

pobres. Cerca de 85% dos entrevistados (teste de proporção modelo 5), reconhece 

que a obtenção e uso do microcrédito provocam melhoria na qualidade de vida sua e 

de suas famílias.  

Analisando-se o conjunto das informações documentais coletadas 

(relacionadas, por exemplo, ao Banco do Povo, sua estratégia, histórico e estrutura), 

e diante dos resultados das pesquisas práticas, pode-se concluir que o acesso ao 

crédito proporcionou um aumento da renda de seus usuários, o desenvolvimento 

pessoal e expansão de seus empreendimentos produtivos. A maior dificuldade de 

oferta de crédito aos micros e pequenos empreendimentos, tem sido atribuída, 

principalmente, aos altos custos operacionais dos empréstimos de pequeno valor e 

às dificuldades relacionadas à capacidade de gestão dos seus empreendimentos 

pelos tomadores, bem como à necessidade de disponibilizar assistência técnica, o 

que implica em altos custos e risco para as instituições de microcrédito; e, pelo lado 

da demanda, às dificuldades na obtenção das garantias exigidas e à do 

distanciamento entre o “pobre” e o sistema bancário, dentre outras. 

Na realidade, experiências exitosas em vários países e, mais recentemente, 

no Brasil, indicam que o microcrédito não pode ser considerado apenas como uma 

concessão de crédito pequeno para pequenos clientes, mas sim que se trata de um 

processo diferenciado de financiamento para clientes diferentes daqueles que 

ocorrem comumente nos bancos. Pelo lado da oferta é preciso organizar de maneira 

integrada o crédito, a capacitação e a assistência técnica. Pelo lado da produção é 

preciso investir nas microempresas e na sua articulação com o mercado. Todos 

essas são pré-condições para que uma política de microcrédito seja bem sucedida. 

As dificuldades, no entanto, são grandes porque o custo operacional da oferta de 

todos esses serviços é muito alto, com o rebatimento sobre o custo final do 

financiamento. 
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Para resolver esse impasse é preciso criar modalidades inovadoras de 

crédito e de relação com o cliente de modo a ampliar, com segurança e a custo 

reduzido, o acesso deste público até então excluído desse direito de cidadania. Mais 

que isso: como visto no caso do Banco do Povo, é necessário integrar, em uma rede 

articulada, as diversas instituições que desenvolvem ações relacionadas ao 

microcrédito, mas que trabalham de maneira isolada sem nenhuma articulação entre 

si. Será preciso construir sinergias entre instituições federais, estaduais e municipais 

que compõem as políticas nacionais de geração de emprego e renda, de formação e 

capacitação profissional e de assistência técnica, tecnológica e mercadologia; e 

entre as instituições provedoras de recursos para financiamento, os bancos e outras 

instituições de crédito. 

O microcrédito, em uma dimensão macro, insere-se no conjunto das políticas 

públicas de trabalho e renda no Brasil, destinadas ao aumento da capacidade 

produtiva da economia e à dotação de capital social básico para geração de 

empregos. Caracteriza-se como uma modalidade especial de crédito estruturado 

para alcançar um público que não tem acesso ao mercado convencional, . 

Apresentadas as principais conclusões levantadas pelo presente trabalho, 

sugerem-se algumas medidas para que programas de Microcrédito tenham maiores 

possibilidades de atingir seus objetivos. São elas: 

a) Buscar atender diretamente à população que se encontra em condições de 

pobreza absoluta, evitando desviar seu foco e objetivo. Para tanto, é 

necessário a criação de metodologias alternativas que viabilizem a 

concessão deste crédito, visto que esta população já se encontra excluída 

do sistema financeiro tradicional; 

b) Orientar e acompanhar mais de perto a utilização de cada crédito 

concedido, buscando orientar o cliente sobre qual a melhor forma de 

aplicação no sentido de que assim ele possa criar hábitos de planejamento 

e desenvolva condições mínimas de gerenciamento, para posteriormente 

se tornar um micro-empreendedor capacitado e competitivo; 

c) Mostrar ao cliente o quanto é importante que seu micro-negócio gere 

emprego e renda para novas famílias, criando nele um espírito 

empreendedor, com uma visão social e empresarial voltada para uma 

sociedade mais justa e igualitária; 
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d) Trabalhar junto ao cliente a questão da necessidade de formação de 

poupanças e estimular o desenvolvimento deste hábito como instrumento 

para tornar-se até mesmo auto-sustentável quando da necessidade de 

ampliação dos seus investimentos. 

Haveria outras propostas adicionais para dar maior eficiência à política do 

Microcrédito. O Microcrédito é hoje uma realidade e uma política social em 

expansão. O Microcrédito é uma alternativa interessante e exeqüível de geração de 

emprego e renda e de promoção social para as pessoas de baixa renda sem 

paternalismo e assistencialismo. É uma alternativa de política social adequada para 

reduzir as atuais condições de exclusão social e de pobreza e para aumentar o 

acesso a bens e à cidadania entre as pessoas carentes e as mais pobres. No 

entanto precisa ser mais direcionada ao seu publico alvo, precisa ter taxas de juros 

mais atrativas e principalmente não ser apenas mais um produto de mercado, 

utilizado para subsidiar as necessidades da população pobre e garantir a sua 

subsistência é preciso ser fonte de promoção social, gerar grande impacto em 

termos de desenvolvimento da sociedade. Ter acesso ao desenvolvimento é direito 

do cidadão e um dever do Estado e da sociedade. 
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Quadro 1 – Clientes do Banco do Povo, entrevistas em setembro de 2008 na pesquisa 
O impacto do Microcrédito na geração de emprego e Renda em Belo Horizonte  

C l i e n t e s B a i r r o C i d a d e A t i v i d ade 
1 Alipio de Melo Belo Horizonte Salão de Beleza  
2 Alto dos Pinheiro Belo Horizonte Artigos Sazonais 
3 Alto dos Pinheiro Belo Horizonte Revenda Prod.Limpeza 
4 Baronesa Santa Luzia Mercearia  
5 Baronesa Santa Luzia Varejão 
6 Barreiro de Baixo Belo Horizonte Eletrônica 
7 Barreiro de Baixo Belo Horizonte Costureira 
8 Barreiro de Baixo Belo Horizonte Pedreiro 
9 Barreiro de Baixo Belo Horizonte Aluguel de Roupas 

10 Cabana  Belo Horizonte Revenda Produtos Cosméticos 
11 Cabana  Belo Horizonte Costureira 
12 Cabana  Belo Horizonte Mercearia  
13 Cabana  Belo Horizonte Ornamentacao festas 
14 Cabana  Belo Horizonte Artesã 
15 Cabana  Belo Horizonte Sorveteria 
16 Caicara  Belo Horizonte Costureira 
17 Caicara  Belo Horizonte Fabricacao de Salgados 
18 Centro Belo Horizonte Costureira 
19 Centro Belo Horizonte Lanchonete 
20 Centro Belo Horizonte Amolador de alicate 
21 Centro Belo Horizonte Relojoaria 
22 Centro Belo Horizonte Bijuterias 
23 Céu Azul Belo Horizonte Mercearia  
24 Céu Azul Belo Horizonte Fabrica de Sapatos  
25 Conj.Teixeira Dias  Belo Horizonte Buffet 
26 Coqueiros Belo Horizonte Costureira 
27 Coqueiros Belo Horizonte Fabrica de Bombons 
28 Cor. Eucarístico Belo Horizonte Lanchonete 
29 Durval de Barros Contagem Mercearia  
30 Ermelinda  Belo Horizonte Mercearia  
31 Europa Belo Horizonte Salão de Beleza  
32 Industria Contagem Restaurante 
33 Industria Contagem Musico 
34 Linoeia  Contagem Salao de Beleza  
35 Maria Gorete  Belo Horizonte Fotografa 
36 Milionarios Belo Horizonte Artesã 
37 Padre Eustaquio Belo Horizonte Fabrica de Sapatos  
38 Pedra Branca Belo Horizonte Telegás 
39 Pedreira Prado Lopes Belo Horizonte Vendinha de Doces 
40 Pedreira Prado Lopes Belo Horizonte Ind. Fralda Descartável 
41 São Benedito Santa Luzia Fabrica de Bijoterias 
42 São Benedito Santa Luzia Fabricacao de Calcados 
43 São Benedito Santa Luzia Salgadeira  
44 São Benedito Santa Luzia Venda Ferro Velho 
45 São Benedito Santa Luzia Lanchonete 
46 São cosme Santa Luzia Mercearia  
47 São jose Belo Horizonte Costureira 
48 Taquaril Belo Horizonte Costureira 
49 Taquaril Belo Horizonte Cerâmica  
50 Taquaril Belo Horizonte Eletrônica 
51 Taquaril Belo Horizonte Salão de Beleza  
52 Universiario  Belo Horizonte Buffet 
53 Vale do Jatoba Belo Horizonte Merceari a 
54 Vale do Jutoba Belo Horizonte Fabrica de Camisas  
55 Vila Pinho Belo Horizonte Salao de Beleza  
56 Vila Pinho Belo Horizonte Venda Ferro Velho 
57 Cabana  Bel o Horizonte Mercearia  
58 Vista Alegre Belo Horizonte Artesã 
59 Vista Alegre Belo Horizonte Artesã 

  
Fonte: Pesquisa - O Impacto do Microcrédito na Geração de Emprego e Renda em Belo Horizonte. 
* Quadro elaborado pela autora 
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Quadro 4 – Renda Familiar dos Clientes do Banco do Povo  
em Belo Horizontes Antes e Depois do Microcrédito 

 
Fonte:  Pesquisa  -  O Impacto  do  Microcrédito  na  Geração 
de Emprego e Renda em Belo Horizonte em 2008. 
* Quadro elaborado pela autora 
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Quadro 5  - Renda Per Capita dos Clientes do Banco do Povo em Belo Horizonte   
no ano de 2008 

 

Fonte: Pesquisa - O Impacto do Microcrédito na Geração de Emprego e Renda em  
Belo Horizonte. 
* Quadro elaborado pela autora 
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APÊNDICE 1 – MODELOS DE TESTES ECONOMÉTRICO 
 
MODELO 1 
One-Sample T: QntosfuncionNegocTinhaAntesEmp; QntosfuncionNegocTemDepEmp 
 
Test of mu = 0,05 vs mu not = 0,05 
 
Variable          N      Mean     StDev   SE Mean 
Qntosfuncion     59     2,051     1,455     0,189 
Qntosfuncion     59     2,220     1,390     0,181 
 
Variable             95,0% CI            T      P 
Qntosfuncion  (   1,672;   2,430)    10,56  0,000 
Qntosfuncion  (   1,858;   2,583)    11,99  0,000 
 
 
MODELO 2 
Test and CI for One Proportion: ConsidMelhorQualidVidaDepEmpres 
 
Test of p = 0,5 vs p not = 0,5 
 
Success = 2 
 
Exact 
Variable          X      N  Sample p         95,0% CI       P-Value 
ConsidMelhor      9     59  0,152542  (0,072202; 0,269920)    0,000 
 
 
MODELO 3 
Regression Analysis: Renda Final versus Poup; consumo; RendVemNeg 
 
The regression equation is 
Renda Final = 888 + 1,93 Poup + 0,668 consumo + 0,668 RendVemNeg 
 
Predictor     Coef       SE Coef          T        P 
Constant   887,6       264,5      3,36    0,001 
Poup    1,926       1,219          1,58    0,120 
consumo   0,6685      0,3827         1,75    0,086 
RendVemN     0,6682      0,1980         3,37    0,001 
 
S = 1133        R-Sq = 42,1%     R-Sq(adj) = 38,9% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         3    51252929    17084310     13,32    0,000 
Residual Error    55    70552857     1282779 
Total             58   121805786 
 
Source       DF      Seq SS 
Poup   1     5946212 
consumo     1    30700664 
RendVemN   1    14606053 
 
Unusual Observations 
Obs       Poup    Renda Fi        Fit      SE Fit    Residual    St Resid 
  2        350       5400        4168         629        1232        1,31 X 
  7          0       4400        1422         225        2978        2,68R  
  8        540       3600        3264         696         336        0,38 X 
 27        500       2570        3388         565        -818       -0,83 X 
 38          0       6000        7370         961       -1370       -2,29RX 
 55          0       9000        2959         218        6041        5,44R  
 
R denotes an observation with a large standardized residual 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
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MODELO 4 
Regression Analysis: Renda Final versus Alim; Educação; ... 
 
 
The regression equation is 
Renda Final = 311 + 1,53 Alim + 2,87 Educação + 1,41 Lazer 
           + 0,333 Poup + 1,76 Saúde + 1,19 consumo 
 
Predictor    Coef       SE Coef          T        P 
Constant     311,5       286,5        1,09    0,282 
Alim        1,5258      0,8777        1,74    0,088 
Educ        2,8653      0,4798        5,97    0,000 
Laze         1,406       1,243        1,13    0,263 
Poup        0,3327      0,9350        0,36    0,723 
Saúd        1,765       1,188        1,49    0,143 
consumo      1,1910      0,2455        4,85    0,000 
 
S = 801,1       R-Sq = 72,6%     R-Sq(adj) = 69,4% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         6    88438336    14739723     22,97    0,000 
Residual Error    52    33367450      641682 
Total             58   121805786 
 
Source   DF      Seq SS 
Alim      1    51682489 
Educ      1    17661572 
Laze      1     3318557 
Poup      1         364 
Saúd      1      667664 
consumo   1    15107690 
 
Unusual Observations 
Obs       Alim     Renda Fi       Fit       SE Fit   Residual      St Resid 
  2        665       5400        5228         484         172        0,27 X 
  8       1000       3600        4059         542        -459       -0,78 X 
 38        700       6000        6067         676         -67       -0,16 X 
 41        500       4000        2323         267        1677        2,22R  
 54        700       3700        5578         474       -1878       -2,91R  
 55        600       9000        5856         417        3144        4,60R  
 
R denotes an observation with a large standardized residual 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
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ANEXO  1 -  Questionário de Pesquisa Sócio Econômica de Clientes do 

Microcrédito 
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ANEXO 2 - Ficha de Cadastramento Pessoa Física 
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ANEXO   3 - Informações Sócio Econômicas do Negócio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


