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RESUMO 

Promover a inclusao economica e social e urn dos grandes temas da agenda de 

desenvolvimento do nosso pais. Estamos diante de urn novo publico, o de menor renda, de 

uma nova politica de credito, o microcredito, e de novos projetos de vulto como o do Banco 

Popular do Brasil. No caso dos bancos, as a9oes voltadas para a popula9ao de menor renda se 

desdobram em duas frentes: a primeira otimiza processos ja existentes. A segunda frente e a 

possibilidade de desenvolver novas formas de atua9ao, a partir dos marcos regulat6rios criados 

no atual govemo. Em ambos os casos, as ~oes que permitem atingir os objetivos propostos 

sao a bancariza9ao, a cria9ao de novas formas de atendimento e a democratiza9ao do credito. 

As novas formas de atendimento estenderao facilidades tecnol6gicas para a menor renda e 

aproximarao produtos e servi9os bancarios da popula9ao carente, atraves da dissemina9ilo de 

pontos de atendimento em correspondentes bancarios, por exemplo. Nosso Pais nao participou 

das primeiras experiencias de microcredito, quando, ainda nos anos 80, elas come9aram a ser 

implantadas em varios paises. Viviamos naquela epoca urn periodo de instabilidade economica 

e alta infla9ao que dificultavam este tipo de atividade. Hoje existem muitas iniciativas e 

muitos modelos de promo9ilo do microcredito que resultam das parcerias entre Organiza9Des 

Govemamentais, Govemos, grupos privados e Sociedades de Credito ao Microempreendedor. 

Contamos com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, Banco 

do Nordeste, Banco Popular do Brasil, entre outras institui9oes que garantem com fundos 

pr6prios, o fomento de diversificadas iniciativas. Portanto, passamos de retardatarios a 

inovadores neste campo. No entanto, tendo em vista a dimensao continental de nosso Pais e a 

enorme desigualdade que queremos combater, e necessario, ainda, promover uma grande 

expansao desta atividade que responda as exigencias de multiplica9ao de empreendedores de 

microneg6cios, formais e informais. Esse trabalho e mais uma contribui9ilo para que a pratica 

do microcredito possa ser difundida e estimulada, mas ha ainda urn espa9o enorme para ser 

ocupado, especialmente se desejarmos atingir os mais necessitados da sociedade. 
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1. INTRODU(:AO 

0 Iongo ciclo de infla~ao elevada no Brasil levou as entidades do sistema financeiro a 

terem grandes dificuldades em operar credito. A desvaloriza~ao continua da moeda e a 

sucessao de programas, choques, pianos e mudan~as realizadas entre 1977 e 1994 

desestimularam fortemente OS bancos a oferecer credito. As politicas economicas fomentaram 

as aplica~oes em titulos publicos do govemo brasileiro, seguros, liquidos e com boa 

rentabilidade. Assim, ate 1994, a infla~ao era urn motivo claro para a retra~ao do mercado de 

credito. A partir de 1994, a eleva~ao da taxa de juros substituiu o papel da infla~ao como 

inibidor do acesso ao credito. Por tudo isso, o volume de credito no Brasil, em rela~ao ao de 

outros paises, continua baixo. 

Os volumes dos paises desenvolvidos sao iguais ou superiores a 100% do Produto 

Intemo Bruto - PIB, ao passo que em muitos paises em via de desenvolvimento sao 

superiores a metade do PIB. Logo, parece que o acesso ao credito no Brasil e dificil para a 

maioria dos agentes economicos, sejam eles de pequeno, medio ou grande porte. 

0 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) indica que dos 83,3 milhoes 

de pessoas da popula~ao economicamente ativa, 51,6 milhoes pertencem ao setor informal. 

Estima-se que 60% desse pessoal, aproximadamente 31 milhoes de trabalhadores, recebam are 

dois salarios minimos. E exatamente esse publico que compoe o mercado potencial para o 

microcredito no Brasil. 

Cemirio Social 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios - PNADIIBGE- 2001 

11 Populac;ao economicamente ativa 

Trabalhadores economia formal II 
Trabalhadores economia informal 

Trabalhadores informais c/ renda ate 2 SM 
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0 cemirio e ainda mais desafiante quando se considera que pelo menos 5 milhoes de 

brasileiros com mais de 18 anos vivem em municipios sem agencias bancarias. 

Os brasileiros s6 encontravam como altemativa a falta de credito a oferta de 

financeiras e de agiotas, que tradicionalmente concedem financiamentos a urn custo maior. E 
por isso que sao muito positivas as iniciativas das institui~oes preocupadas em diminuir as 

barreiras que dificultam o acesso aos servi~os bancarios no Brasil. 

De acordo com as expectativas do Govemo Federal, a bancariza~ao 1 dos mais carentes 

podeni implicar aumento do consumo da popula~ao de baixa renda do Pais. lsso porque as 

classes C a E poderao, fmalmente, fazer compras financiadas, reaquecendo o comercio e, 

conseqiientemente, gerando mais emprego e renda entre a popul8.9ao. 

Objetivos do trabalho: 

Gerais 

• Compreender as formas de concep~o, atuayao e modelos de gestao das organizayoes 

de microcredito no Brasil. 

Especificos 

• Descrever as politicas de microcredito no Brasil. 

• Descrever as instituiyoes que operam microcredito no Brasil. 

• ldentificar os produtos de microcredito no Brasil. 

• Analisar os fatores que tern importancia para o modelo atual de microcredito no 

Brasil. 

• Analisar a estrategia de crescimento e o processo de inclusao do Banco Popular do 

Brasil. 

• A valiar os principais concorrentes do Banco Popular. 

• Avaliar o futuro da microfinanyas tendo como base o atual cemirio economico. 

2. JUSTIFICATN A 

0 financiamento aos empreendedores de menor renda, conhecido como microcredito, 

tern sido parte das politicas publicas desde pelo menos 1996. Embora varias organizayoes ja 

viessem praticando o microcredito desde uma decada antes, foi nesse momento que uma 

1 0 tenno bancarizar significa possibilitar o acesso ao sistema bancirio da popul~iio que niio tern conta em 
banco. 
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convergencia de a~oes em varios niveis das politicas publicas foi claramente verificada. 0 

Govemo Federal, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municipios passaram aver no 

microcredito uma ferramenta importante de suas estrategias de combate a pobreza, fomento 

ao emprego e a renda. 

A politica publica para o microcredito, embora nao seja explicita, envolve os mais 

importantes 6rgaos do Estado brasileiro, os principais bancos publicos e muitas organiza~oes 

do setor privado. Conta com financiamento publico para o funding do microcredito e e urn 

marco regulat6rio proprio. Os organismos intemacionais reconhecem o enorme esfowo que a 

sociedade brasileira vern fazendo para expandir o microcredito, mas percebem a dificuldade 

em se obter resultados mais significativos. 

Segundo estudos anteriores da Organiza~ao Intemacional do Trabalho (OIT), existe 

urn enorme mercado potencial para microcredito no Brasil (14 milhoes de clientes potenciais 

e 6 milhoes de clientes provaveis). Entretanto, s6 perto de urn por cento da demanda e dos 

demandantes estava sendo atendido pela oferta existente. Obviamente, esse desequilibrio 

entre oferta e demanda nao pode ser sustentado no medio e, muito menos, no longo prazo. 

Pareceu necessario pesquisar o que mais estava acontecendo. Ao mesmo tempo, no processo 

de discussao desses trabalhos da OIT, surgiu a comprova~ao de que operadores de entidades 

de microcredito do Sul e Sudeste afrrmavam nao ter demanda para continuar crescendo, 

entretanto o contrario era percebido pelos operadores de entidades de microcredito do Norte e 

Nordeste. Tambem pareceu necessario pesquisar as raz5es desta diferen~a de opinioes. 

Usando o financiamento do Programa das Na~oes Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), uma equipe de pesquisadores foi reunida com a missao de pesquisar o assunto sob a 

dir~ao do diretor adjunto da OIT, Jaime Mezerra. Na etapa inicial dos trabalhos, os 

pesquisadores consideraram as questoes mais aparentes e normalmente usadas para explicar o 

problema que incluiam o contexto macroeconomico, especialmente os patamares das taxas de 

juros, o marco regulat6rio e as praticas operacionais e gerenciais das institui~oes praticantes. 

Os primeiros estudos apontaram para a insuficiencia, por si s6, dessas explica~oes. E 

concluiram que, para os fins propostos no trabalho, novas abordagens deviam ser 

consideradas. 

Os estudos sobre o microcredito no Brasil normalmente enfocam as institui~oes de 

microcredito. Ao contrario nesse trabalho de pesquisa foi aplicada uma metodologia que surge 

da preocupa~ao central da OIT, que sao os trabalhadores. Assim, chegaram aos clientes dos 

atuais programas de microcredito, buscando compreender sua realidade. Essa metodologia 
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gerou como resultado a existencia de urn amplo leque de possibilidades que levam a 

interpretar a essencia do financiamento aos microempreendedores no Brasil. 

3. REVISAO TEORICA 

3.1 Hist6rico 

0 modelo de microcredito2 utilizado no Brasil baseia-se na experiencia do Grameen 

Bank, criado em 1976, em Bangladesh pelo economista Muhammad Yunus. 0 Grameen 

definiu o modelo atual como uma altemativa de credito para os pequenos empreendedores do 

setor formal e informal que nao tern acesso ao sistema bancario tradicional e desejam montar, 

ampliar ou melhorar seu neg6cio. 0 microcredito caracteriza-se pela simplicidade e agilidade 

na analise e concessao. 

Yunus iniciou urn movimento que esta mudando o destino de milhoes de individuos no 

mundo inteiro. Tudo comevou com a criavao do banco Grameen, voltado para atender os 

deserdados da sociedade, os mesmos que a primeira vista nao oferecem nenhuma garantia de 

recuperavao dos emprestimos e, por isso, sao rejeitados pelas instituivoes financeiras 

tradicionais. Sua experiencia, no entanto, provou que o microcredito pode constituir-se numa 

estrategia eficaz para combater a pobreza, sem grande risco para o fmanciador e com grandes 

beneficios para os pobres. Neste caso, o simples atendimento de algumas regras, como por 

exemplo, o emprestimo feito a grupos de pessoas que se responsabilizam mutuamente pela 

devoluvao; ou na priorizavao da mulher em caso de casa propria, foi responsavel por uma 

diferenva significativa nos resultados. 0 sucesso foi tao grande que colocou por terra os 

argumentos dos economistas acostumados em raciocinar em termos conservadores. Em 

poucos anos, a iniciativa expandiu-se para outros paises e atualmente favorece milhoes de 

pobres. 

Nos ultimos anos, o microcredito no Brasil tern enfrentado dificuldades para se 

desenvolver. Estimativas realizadas pelo Servivo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresa (Sebrae ), sobre o potencial do mercado brasileiro de microcredito, revelam a 

existencia de 9,5 milhoes de pequenos empreendedores e cerca de 13 milhoes de pessoas que 

nao possuem acesso ao credito junto ao sistema financeiro tradicional. 

Foi no decurso do segundo semestre de 2000 e primeiro de 2001 que foram feitas, por 

iniciativa da Organizavao Intemacional do Trabalho (OIT), as primeiras avaliavoes 

2 A de:finiyao mais usada e a do porte do :financiamento, ou seja, microcredito eo credito de pequena monta. 
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quantitativas de demanda e oferta de microcredito (MC) no Brasil. Quanto a demanda, foram 

tratados os dados produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE)3
• 

Avaliou-se o numero total de microempreendedores que nao tern acesso ao credito e, para 

estimar a demanda efetiva, aplicou-se uma metodologia que vinculou a renda do 

microempreendedor a probabilidade de sua solicita9ao de microcredito ser aceita. 

0 resultado deu conta que, com criterios muito conservadores, havia no Brasil urn tal 

numero de clientes potenciais que urn grande programa de microcredito, de cobertura nacional 

urbana, deveria atender quase seis milhoes de micro e pequenas unidades produtivas que nao 

tern acesso a credito. Em conjunto, se houver a oferta necessaria, esses 5,8 milhoes de 

clientes exerceriam demanda efetiva por 11 bilh5es de reais. 

Paralelamente, a estima9ao da oferta total de microcredito no Brasil surgiu de uma 

pesquisa feita junto a 45 organiz~oes de microcredito do pais. Ela foi executada no ultimo 

trimestre de 2000 com dados refletindo a realidade das organiza9oes em: outubro de 2000 e 

mostrou que, em conjunto, atendiam a 115 mil clientes e tinham uma carteira ativa de 85 

milhoes de reais. 

Assim em grandes numeros, as entidades atendiam a cerca de 2% dos clientes 

potenciais e lhes emprestavam algo menos de 1% do montante, que razoavelmente eles 

necessitavam obter. 

No Brasil, tern havido urn desenvolvimento paulatino e crescente dos programas de 

microcredito. Desde a decada de 70, com~aram a operar em certas localidades Organiza9oes 

Nao-Govemamentais (ONGs) sob o formato de sociedades civis sem fms lucrativos, como 

apoio de organismos tecnicos e financiadores intemacionais. Esse movimento prosseguiu ao 

Iongo dos anos 80 e inicio dos anos 90. Assim, como em outros paises da America Latina, 

essas ONGs foram as primeiras a introduzir metodologias modemas de microcredito no 

Brasil. 

A primeira organiza9ao formal em Microcredito aconteceu em 1987, com o Centro de 

Apoio aos Pequenos Empreendimentos Ana Terra (CEAPE/RS), na cidade de Porto Alegre

Rio Grande do Sul. 0 Centro Ana Terra, fundado na forma de organiza9ao nao 

govemamental, contou com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Em 1989, o Banco da Mulher, na Bahia, com o apoio do Fundo das Na9oes Unidas 

para a Infiincia (UNICEF) e do BID iniciou as suas atividades de microcredito. Atualmente, o 

3 Foram utilizados as seguintes bases de dados: Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) de1999. 
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Banco da Mulher, alem da Bahia, esta representado nos estados do Parana, Rio Grande do 

Su~ Amazonas, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

No ano de 1995, a Prefeitura de Porto Alegre (RS), em parceria com entidades da 

sociedade civil, promoveu a cria9ao da Institui9ao Comunitaria de Credito- Portosol. Alem 

da Prefeitura de Porto Alegre e do Governo do Estado do Rio Grande do Sui, institui9oes 

nacionais e internacionais aportaram recursos fmanceiros, a exemplo o Servi9o de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e 

Social (BNDES), Sociedade Alema de Coopera9ao Tecnica (GTZ) e Inter-American 

Foundation (IAF). 

0 Vivacred, localizado na favela da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, teve sua 

cria9ao em 1996, por iniciativa do Movimento Viva Rio. Essa ONG carioca recebeu apoio 

:financeiro do BNDES e da Fininvest (financiadora privada) e apoio tecnico e institucional do 

SEBRAE. 

Dentre os programas promovidos por institui9oes do sistema :financeiro convencional, 

tambem merece destaque a experiencia do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que a partir 

de 1998 come9ou a operar urn programa especial de microcredito, o Crediamigo. Atualmente, 

o Crediamigo e o maior programa de Microcredito do Pais, tendo realizado mais de 1,7 

milhoes de oper~oes. 

No ambito dos governos estaduais e municipais varias experiencias estao sendo 

implementadas, tanto por institui95es de fomento (apoio as organiza95es independentes que 

operam microcredito) quanto por institui9oes governamentais que :financiam o pequeno 

empreendimento, ambas com o prop6sito de gerar oportunidades de emprego e renda. Sao 

exemplos desses modelos o Banco do Povo Paulista, Banco do Povo de Goias e o Banco do 

Povo de Juiz de Fora 

Face a impmtincia do Microcredito como estrategia de desenvolvimento economico e 

social, varias institui95es brasileiras iniciaram apoio institucional e fmanceiro as institui95es 

de Microcredito. 

Em 1996 o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) criou 

o Programa de Credito Produtivo Popular com o prop6sito de fortalecer a rede de institui9oes 

de Microcredito com financiamentos a longos prazos. 0 BNDES passou tambem a trabalhar 

para o fortalecimento institucional das institui9oes apoiadas e para tanto, criou o Programa de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

0 Conselho de Comunidade Solidaria tambem buscou desempenhar papel 

determinante no processo de desenvolvimento do Microcredito no Brasil. 0 Conselho 
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promoveu debates sobre o assunto resultando em importantes medidas, onde se destaca a 

autoriza<;ao de cria<;ao de Sociedades de Credito ao Microempreendedor - SCM. 

Outras medidas importantes incluem as institui<;5es nao govemamentais especializadas 

em microcredito como Organiza<;5es da Sociedade Civil de Interesse PUblico - OSCIP e a 

Medida Provis6ria n° 2.172-32, que isenta tais organiza<;5es da Lei da Usura, permitindo a 

pnitica de juros com taxas de acordo com as suas necessidades e condi<;5es de mercado. 

0 Servi<;o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) com o 

Programa de Apoio ao Segmento de Microcredito, lan<;ado em outubro de 2001, passou a 

promover o desenvolvimento do Microcredito no Brasil apoiando novas iniciativas e 

organiza<;5es ja existentes. 

A crescente urbaniza<;ao imp5e desafios para o desenvolvimento de uma sociedade 

com equilibrio s6cio economico. 0 SEBRAE em sua missao busca criar urn ambiente 

favoravel ao estimulo e a promo<;ao de oportunidades de neg6cios como estrategia de 

desenvolvimento que proporciona inclusao social e redu<;ao das desigualdades. 

Colaborando para a constru<;ao de redes locais na promo<;ao do desenvolvimento, o 

Sebrae apresenta-se como parceiro na transforma<;ao dessa realidade. Concebeu, para tanto, o 

Projeto URBE que se prop5e a organizar os recursos humanos e logisticos do territ6rio, de 

modo a promover a<;5es geradoras de oportunidades sustentaveis de neg6cios a micro e 

pequenas empresas. Atua em parceria com prefeituras, agentes publicos, atores locais e outras 

entidades. Atualmente, ap6ia 80 institui<;5es em todo o Brasil. 

Entre 2003 e julho de 2004, segundo a Casa Civil da Presidencia da Republica, foram 

feitas pelo Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, Banco da Amazonia e Correios 

aproximadamente 964 mil opera<;5es de microcredito, com emprestimo de R$ 612 milh5es. 

Esse quadro revela a ascensao do microcredito a condi<;ao de politica publica, que se 

nao foi estruturada como tal, passa ao menos a integrar as a<;5es govemamentais de combate a 
pobreza e ao desemprego, incorporando-se ao universo das politicas sociais brasileiras. 

0 Presidente Lula criou, em seu primeiro ano de govemo, o Ministerio Extraordinario 

de Seguran<;a Alimentar (MESA) com o objetivo de combater a fome de mais de 50 milh5es 

de brasileiros. 

0 Fome Zero e urn conjunto de politicas publicas criado para combater a fome e as 

suas causas estruturais, que geram a exclusao social. Em outras palavras, o Fome Zero foi 

criado para garantir a seguran<;a alimentar de todos os brasileiros. Seguran<;a alimentar e mais 

do que acabar com a fome hoje. Significa garantir que todas as familias tenham condi<;Qes de 
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se alimentar dignamente com regularidade, quantidade e qualidade necessarias a manutenyao 

de sua saude fisica e mental. 

Esta proposta reune urn conjunto de politicas publicas que envolvem os tres niveis de 

governo: o federal, o estadual eo municipal. Porem, a grande protagonista do Fome Zero e a 

sociedade brasileira. De sua mobilizayao depende o e:xito dessas politicas publicas. 

No Fome Zero, articulam-se tres conjuntos de politicas, tendo como foco a seguranya 

alimentar: 

a) Politicas estruturais - sao voltadas para as causas mais profundas da fome e da 

pobreza, que devem ser desenvolvidas pelo poder publico: a exemplo do Programa 

Bolsa Familia que atende hoje aproximadamente 4 milhoes de familias que estejam 

vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil (renda mensal inferior ao equivalente 

a 60 d6lares). 

b) Politicas especificas- sao voltadas para atender diretamente as familias carentes, 

no que se refere ao acesso ao alimento. Podem ser desenvolvidas pelos governos 

dos estados, dos municfpios, e pela sociedade dvil organizada. Sao exemplos: a 

doayao de cestas basicas emergenciais, combate a desnutriyao materno-infantil, 

restaurantes populares e cozinhas comunitarias, etc. 

c) Politicas locais- sao implantadas por prefeituras e pela sociedade civil organizada 

em cada municipio: nas areas rurais: apoio a agricultura familiar; nas pequenas e 

medias cidades: Banco de Alimentos, parceria com varejistas para doayao de 

alimentos e nas cidades grandes: restaurantes populares e modernizayao dos 

equipamentos de abastecimento. 

Toda a implantayao do Fome Zero implica, por parte das familias beneficiarias, 

envolverem-se na gestao participativa. E atraves dessa organizayao popular que essas familias 

farao born uso do beneficio do Bolsa Familia; combaterao a desnutriyao e a mortalidade 

infantil; porao fim ao analfabetismo; construirao, em mutirao, cisternas e unidades sanitarias 

populares, bern como ajudarao a reformar moradias em estado precario; e se empenharao em 

atividades que favorecem a gerayao de emprego e renda. 

Em outubro de 2003, foi criado o Programa Bolsa Familia para· unificar todos os 

programas de transferencia de renda do Governo Federal, tornando-se possivel o aumento dos 

valores concedidos as familias beneficiarias dos programas Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentayao, 

Auxilio-Gas e Cartao-Alimentayao. 

Com esse mesmo espirito de unificayao, em janeiro de 2004, o Presidente Lula criou o 

Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), que passou a acumular as 
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atribui~oes do Ministerio Extraordinario da Seguran~a Alimentar, do Ministerio da 

Assistencia Social e da Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Familia, visando, assim, o 

aumento da intersetorialidade das a~oes govemamentais voltadas para a inclusao social, o 

combate a fome, a erradica~ao da pobreza e das desigualdades sociais. Cabe a esse Ministerio 

coordenar as politicas nacionais de desenvolvimento socia~ de seguran~a alimentar e 

nutricional, de assistencia social e de renda da cidadania. 

Houve, portanto a unifica~ao das politicas sociais do govemo, aquelas politicas sociais 

mais diretamente voltadas para as pessoas, as familias e as comunidades em situa~ao de risco, 

os mais empobrecidos, aqueles que estao vivendo perigosamente no limiar da indigencia, de 

uma exclusao social quase que absoluta, da mendicancia e correndo serios riscos de perder o 

sentido maior da vida, da dignidade humana, da esperan~a e da auto-estima. 

0 Ministerio conta ainda com mais duas secretarias. A Secretaria de Articula~ao 

Institucional e Parceria que busca uma a~ao integrada e parcerias com outros ministerios, com 

outros agentes publicos estaduais, municipais, com a sociedade, organiza~oes nao

govemamentais, etc. E tambem uma secretaria importante para avaliar, acompanhar os 

programas, que e a Secretaria de Avali~ao e Gestao de Informa~ao. 

Em resumo, as politicas sociais do govemo nao sao assistencialistas. Alem de serem 

politicas sociais e emancipat6rias, muitas delas como o caso do Bolsa Familia e dos 

beneficios de presta~ao continuada, estao dentro de marcos regulat6rios fortes. 0 

desenvolvimento social e urn pressuposto do desenvolvimento economico, quer dizer: a 

integra~ao das pessoas na vida economica do pais como cidadaos, consumidores, geradores de 

hens, de riquezas, possibilita uma vida mais rica e mais plena para todos. 

A inclusao do microcredito nas politicas publicas trouxe a luz o potencial de 30 

milhoes de brasileiros sem conta em banco e que se encontravam alijados do setor bancario 

tradicional. 

3.2 Sistema Financeiro Nacional 

0 Sistema Financeiro e composto por urn conjunto de institui~oes financeiras publicas 

e privadas, e seu 6rgao normativo maximo e o Conselho Monetario Nacional (CMN). A 

estrutura do Sistema Financeiro envolve dois grandes subsistemas: o normativo e o de 

intermedia~ao. 0 subsistema normativo e responsavel pelo funcionamento do mercado 

financeiro e de suas institui~oes, fiscalizando e regulamentando suas atividades, dentre as 
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quais as que realizam opera9oes de credito, por meio principalmente do Conselho Monetario 

Nacional e do Banco Central. 

0 subsistema de intermedia9ao e composto por institui9oes fmanceiras bancarias e nao 

bancarias que atuam em opera9oes de intermediayao. Nesse subsistema, tambem chamado de 

operativo, inserem-se as institui9oes de microcredito que se destinam a concessao de 

emprestimos de baixo valor a pequenos empreendedores informais sem acesso ao sistema 

financeiro tradicional. Urn conjunto especffico de leis trata do sistema fmanceiro, de sua 

organiza9ao e funcionamento, regulando as opera9oes de credito. 

Atualmente, ha varios tipos de organiza9oes financeiras que praticam opera9oes de 

credito e sao reguladas pelo Banco Central: 

a) Institui9oes Financeiras Bancarias: 

• Banco Comercial- E a institui9ao fmanceira privada ou publica que tern como 

objetivo principal proporcionar o suprimento de recursos para fmanciar, a curto 

e medio prazo, o comercio, a industria, as empresas prestadoras de servi9os, as 

pessoas fisicas. A captayaO de depositos a vista, livremente movimentaveis, e 

atividade tipica do banco comercial. Deve ser constituido sob a forma de 

sociedade anonima. 

• Banco Multiplo - E a institui9ao fmanceira privada ou publica que realiza as 

opera9oes ativas, passivas e acess6rias das diversas institui9oes fmanceiras, por 

intermedio das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou de 

desenvolvimento, de credito imobiliario, de arrendamento mercantil e de 

credito, fmanciamento e investimento. Essas opera9oes estao sujeitas as 

mesmas normas legais e regulamentares aplicaveis as institui9oes singulares 

correspondentes as suas carteiras. A carteira de desenvolvimento s6 pode ser 

operada por banco publico. 0 banco multiplo deve ser constituido com, no 

minimo, duas carteiras, sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de 

investimento, e ser organizado sob a forma de sociedade anonima. 

b) Institui9oes Financeiras Nao Bancarias: 

• Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento (Financeira) - E 
institui9ao financeira privada que tern como objetivo basico a realiza9ao de 

financiamento para a aquisi9ao de hens e servi9os, e para capital de giro. Deve 

ser constituida sob a forma de sociedade anonima. 
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• Sociedade de Arrendamento Mercantil (Leasing) - E a institui~ao que pratica 

opera~oes de arrendamento mercantil de hens m6veis, de produ~ao nacional ou 

estrangeira, e hens im6veis adquiridos pela entidade arrendadora para fms de 

uso proprio da arrendataria. Deve ser constituida sob a forma de sociedade 

anonima. 

• Cooperativa de Credito - As cooperativas de credito devem ter o numero 

minimo de vinte cooperados e adequar sua area de a~ao as possibilidades de 

reuniao, controle, oper~oes e presta~oes de servi~os. Sao autorizadas 

cooperativas de dois tipos: cooperativas de economia e credito mutuo e 

cooperativa de credito rural. 

• Cooperativa de Credito Rural- E a cooperativa de credito cujo quadro social e 

formado por pessoas fisicas que, de forma efetiva e preponderante, 

desenvolvam, na area de atua~ao da cooperativa, atividades agricolas, 

pecuarias ou extrativas e, excepcionalmente, por pessoas juridicas que exer~am 

as mesmas atividades. 

• Sociedade de Credito ao Microempreendedor (SCM)- Tern por objeto social 

exclusivo a concessao de financiamentos e presta~ao de garantias a pessoas 

fisicas, bern como a pessoas juridicas classificadas como microempresas, para 

viabilizar empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial de 

pequeno porte. Deve ser constituida sob a forma de Companhia fechada ou de 

sociedade por quotas de responsabilidade ilimitada. 

A tabela a seguir explicita a distribui~ao geografica regional dos principais agentes de 

credito brasileiros, revelando a concentr~ao bancaria nas regioes Sui e Sudeste. 

Tabela 1 Distribuifiio regional dos principais agentes de credito 

Agentes de Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sui 

Banco Multiplo 3 13 2 119 16 

Banco Comercial 1 0 1 24 2 

Financeira 1 2 0 31 8 

Leasing 1 2 0 61 8 

SCM 1 2 0 18 2 

125 146 78 759 271 

Fonte: Banco Central- 2001 
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De todas as instituiyoes citadas, as mais importantes e relevantes sao os bancos 

multiplos e as fmanceiras. Dentre os grandes conglomerados fmanceiros brasileiros, as marcas 

mais famosas operam com bancos multiplos e muitas financeiras sao de propriedade de 

bancos multiplos. Os Bancos Multiplos oferecem urn conjunto completo de produtos e 

serviyos, como a abertura e movimentayao de contas correntes, serviyos ( cartoes, seguros, 

previdencia, pagamento de contas ), investimentos financeiros, alem de diversas linhas de 

credito. 

As instituiyoes fmanceiras estao participando ativamente do presente esforyo de 

democratizayao e ampliayao do credito e dos serviyos fmanceiros para a populayao de baixa 

renda. 0 Govemo Federal, ao editar a Medida Provisoria n° 122, de 25.06.2003, convertida na 

Lei n° 10.735, 11.07.2003, determinou as instituiy()es fmanceiras que fosse destinada parcela 

dos recursos oriundos dos depositos a vista captados para a populayao de baixa renda e 

microempreendedores, com a finalidade de democratizar o credito e promover a inclusao 

bancaria desse segmento. 

3.2.1 Definiyao de Microfmanyas e Microcredito 

Microfmanyas e o tema da atualidade e mesmo estando em discussao ha 30 anos, ainda 

temos entendimentos diferentes, o que nos obriga a determinar premissas para clarificar a 

proposta a seguir. 

MicrofinanyaS e a prestayaO de serviyOS fmanceiros ( credito, poupanya, etc) e similares 

(como seguro, por exemplo) para a populayao de baixa renda. Entendemos, entao, que 

Microfmanyas tern urn leque de opyoes muito mais amplo que o Microcredito, tendo, 

naturalmente, uma maior possibilidade de resgate da pobreza e cidadanizayao do seu publico

alva. 

Microcredito e uma modalidade de financiamento que busca permitir o acesso dos 

pequenos empreendedores ao credito. No Brasil encontramos conceitos dos mais variados para 

essa palavra. Alguns entendem que o conceito de microcredito esta ligado ao porte do 

tomador, outros entendem que a defmiyao de microcredito passa pela fmalidade do credito 

( consumo ou produyao ), porem a defmiyao mais usada e a do porte do financiamento, ou seja, 

microcredito e 0 credito de pequena monta. 

0 programa de microfmanyas e voltado para o consumo e a sua unica fonte de 

recursos e o percentual de 2% dos depositos a vista, enquanto que o microcredito e dirigido ao 

setor produtivo e tambem conta com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 
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A taxa de juros do credito produtivo (4%) e mais alta do que a do consumo (2%) 

porque, no primeiro caso, o emprestimo e repassado via cooperativa de credito, que tambem 

cobra uma taxa. 

Agendas de Microcredito solidario sao entidades autonomas formadas por membros 

da comunidade local, funcionarios da empresa ou nao, que emprestam quantidades minimas de 

recursos para que pessoas pobres possam iniciar ou ampliar urn neg6cio, reformar a casa, ou 

comprar urn bern. 

3.2.2 Marco Normativo de Microcredito 

A legisla<;ao brasileira passou a estabelecer tres formas basicas de constitui<;ao e 

qualifica<;ao das institui<;oes de microcredito: 

a) Organiza<;oes Nao Govemamentais - ONG sao institui<;oes sem fins lucrativos 

que trabalham com credito e que conseguem recursos para pequenos emprestimos. 

Segundo a legisla<;ao em vigor, a ONG estara sujeita a Lei da Usura, devendo 

praticar juros nao superiores a 12% ao ano, caso contrario, estaria atuando de 

forma ilegal. 

b) Organiza<;oes da Sociedade Civil de Interesse PUblico- OSCIP sao organiza<;oes 

de credito privado sem fins lucrativos (ONG) que se quali:ficam segundo a Lei 

9790/99 e, ap6s serem autorizadas como tal pelo Ministerio da Justi<;a, podem 

trabalhar com taxas de juros de mercado sem conflitar com os dispositivos legais, 

uma vez que nao estao sujeitas a Lei da Usura, conforme determina a Medida 

Provis6ria no 2.172-32. 

c) Sociedades de Credito ao Microempreendedor - SCM sao institui<;oes que devem 

ser constituidas como pessoa juridica de direito privado com fms lucrativos. 

Portanto, podera ser uma sociedade de responsabilidade limitada (Ltda) ou 

companhia fechada (S/A). As SCM sao regulamentadas pela Lei n° 10.194/01 e 

pelo Conselho Monetario Nacional, atraves da Resolu<;ao do Banco Central no 

287 4/01. A SCM podera praticar taxas de juros de mercado uma vez que nao esta 

sujeita a Lei da Usura. 

3.2.3 Caracteristicas do Microcredito 

Os fmanciamentos concedidos pelas institui<;oes de Microcredito geralmente observam 

as seguintes caracteristicas: 
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a) 0 Microcredito e voltado ao financiamento das atividades produtivas dos pequenos 

empreendedores. Raramente fmancia o consumo. 

b) 0 montante do fmanciamento e compativel com as necessidades do neg6cio e a sua 

capacidade de pagamento. Nas renova~es de credito os valores poderao ser 

crescentes. 

c) As taxas de juros geralmente sao as praticadas no mercado. 

d) As garantias exigidas pelas institui9oes de microcredito sao as mais simples de 

acordo com as condi9oes dos pequenos empreendimentos. Dessa forma, solicita9oes 

de garantias reais (patrimonio) sao raras. 

e) Os prazos de pagamento geralmente sao curtos e sempre ligados a fmalidade do 

fmanciamento e ao fluxo de caixa da atividade empresarial. 

f) Os prazos para libera9ao de recursos variam de institui9ao para institui9ao. No 

entanto, o credito e muito nipido, pois se busca permitir que o cliente aproveite a 

oportunidade de neg6cio. 

g) Exigencias de documentos e de outras burocracias dependem de normas de cada 

institui9ao. 0 microcredito e caracterizado pela simplicidade e agilidade na amilise, 

aprova9ao e libera9ao dos recursos. 

h) Sistematicamente o Agente de Credito visita o empreendimento fmanciado e 

acompanha a aplica9ao dos recursos eo desenvolvimento do neg6cio. 

3.2.4 Popula9ao Alvo das Politicas de Microcredito 

0 microcredito e urn credito especializado para determinado segmento da economia: o 

pequeno empreendimento informal e a microempresa. Esta voltado para apoiar neg6cios de 

pequeno porte, gerenciados por pessoas de baixa renda, e nao se destina a fmanciar o 

consumo. Portanto, pode ter acesso o empreendedor que tern uma pequena fabrica de fundo 

de quintal ou mesmo urn pequeno neg6cio que necessita de urn financiamento para melhorar 

ou amp liar as suas atividades. 

Para levar o microcredito a maior numero de pessoas e importante que lhes seja dado 

acesso aos servi9os basicos de urn banco. Trinta milhoes de brasileiros nao tern conta bancaria. 

Sao pessoas que trabalham em sua maioria no setor informal da economia, sem comprova9ao 

de renda e nao acostumados com os procedimentos bancarios, como vendedores, sacoleiros, 

artesaos, pedreiros, pintores, doceiras, camelos, faxineiros, diaristas, empregadas domesticas, 

taxistas, motoristas, motoboys, entre outros. Para essa popula9ao alvo das politicas de 
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microcn5dito, foi criada a conta simplificada que pode ser aberta apenas com a apresentayao da 

Identidade e CPF (Cadastro de Pessoas Fisicas), sem comprovayao de renda e e movimentada 

apenas por cartao magnetico. 

As pesquisas comprovam que o indice de inadimplencia para esse tipo de operayao e 

muito baixo eo retorno social desse tipo de investimento e compensador. Os emprestimos pelo 

sistema de microcredito giram em tomo de R$ 1.000,00 e sao concedidos preferencialmente as 

mulheres. 

3.2.5 Medida Provis6ria 226- Programa Nacional de Microcredito 

0 govemo editou a Medida Provis6ria 226 em 29.11.2004 para instituir urn programa 

que facilita o acesso ao microcredito de pessoas fisicas e empresas e sera ofertado por cinco 

organiza.yOes nao-govemamentais selecionadas pelo Banco Popular do Brasil, que integra a 

holding Banco do Brasil. 

Os recursos do Programa Nacional de Microcredito Produtivo Orientado virao de duas 

fontes de financiamento: do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), responsavel por 20 

milhoes de reais, e de 2% de depositos compuls6rios dos bancos privados. Para o ano de 2005 

foi reservado o montante minimo de R$ 5 milhoes. 

A fmalidade do microcredito orientado, segundo o presidente do Banco Popular, Ivan 

Guimaraes, e tomar acessiveis emprestimos para a compra de maquinas e equipamentos ou 

financiar capital de giro ou atividades do setor de serviyos. Os juros deverao ser fiXados em 

4% ao mes com prazo de pagamentos entre urn e dois anos. 

A partir desse programa havera maior distinyao entre microfinanyas e microcredito. 

Nas microfmanyas fica defmido o Banco Popular como agente operador com oferta de 

emprestimos minimos de R$ 50 e maximos de R$ 600,00 sem exigencia de destinayao 

especifica. No microcredito os focos sao os neg6cios informais e os micros e pequenos 

neg6cios formais com limite de emprestimos de R$ 5 mil obrigatoriamente vinculados a 

atividade produtiva atestada por agentes fmanceiros. 

3.2.6 Formas de atuayao das instituiyoes microcredito 

a) Atendimento direto 
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As ONG/OSCIP trabalham na forma de credito orientado4 ou assistido5 tendo 95 

institui~oes conhecidas no Brasil. Segundo estudo publicado pela Comissao 

Economica para a America Latina e Caribe - CEP AL, de autoria da consultora Silvana 

Parente, apenas 9 trabalham com carteira superior a 2.000 clientes e oitenta e oito que 

atendem ate quinhentos clientes. 

• Segundo estudos do BNDES, essas institui~oes estao classificadas em tres 

tipos: Institui~oes sem fins lucrativos afiliados, a redes intemacionais 

(como exemplo o Banco da Mulher); 

• Organiza~oes da Sociedade Civil, umas como ONG, outras ja organizadas 

como OSCIP (como exemplo da Portosol); 

• Govemamentais (a exemplo do Banco do Povo de Sao Paulo). 

Segundo estudos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, as institui~oes 

de microcredito no Brasil carecem de melhorias significativas quanto a indicadores de 

desempenho. 

Atualmente temos, segundo o Banco Central, vinte e nove Sociedades de Credito ao 

Microempreendedor concentradas na regiao Sudeste (67%), seguido pela Regiao Sui 

com 19%, tendo a Regiao Nordeste com 8% e as Regioes Norte e Centro Oeste com 

3% cada. Este mercado conta com a particip~ao de dois grandes bancos, o Unibanco 

com a Microinvest e o ABN Amro com a Realcred. 

Segundo o Banco Central, o cooperativismo atende, de forma direta, quase dois 

milhoes de brasileiros, em 1.397 cooperativas de credito. Estas entidades estao 

concentradas em cooperativas de pequeno porte patrimonial na Regiao Sudeste (54%), 

na Regiao Sui (22%), na Regiao Nordeste (11 %) e nas Regioes Centro Oeste e Norte 

(8% e 6% respectivamente ). 

Diferentemente das ONG/OSCIP que trabalham com pequena oferta de recursos as 

cooperativas de credito encontram linhas de credito no mercado para suprir suas 

necessidades de ope~oes com os seus associados. Os numeros do Banco Central 

mostram que, enquanto houve uma retra~ao pelas institui~oes fmanceiras no Brasil, 

ocorreu urn crescimento na atu~ao das cooperativas de crooito, tendo demandado 

4 Credito acompanhado pela figura do agente de credito que se torna ct'implice desse neg6cio, auxiliando o 
pequeno empreendedor nas defini<;Oes do seu neg6cio. 

5 Credito mais amplo que o credito orientado. Significa agregar ao processo a capaci~o e a assistencia tecnica, 
complementando assim as a<;(ies de sustentabilidade para o pequeno empreendimento. 
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grande numero de autorizac;ao para funcionamento por parte da autoridade monetaria 

brasileira. 

b) Instituic;oes financeiras de segunda linha 

A maior instituic;ao em atuac;ao no ramo de microfinanc;as6 no Brasil e o BNDES com 

o Programa de Credito Produtivo Popular- PCPP. Este programa tern como objetivos 

a formac;ao de uma rede institucional, auto-sustentada, que propicie plena oferta de 

servic;os de microfmanc;as; a constituic;ao de uma carteira de instituic;oes parceiras que 

atuem como instrumentos de politica do BNDES em contrapartida aos recursos 

concedidos; e a promoc;ao da sistematizac;ao de metodologias desenvolvimento de 

instrumentos gerenciais e ferramentas operacionais que sustentem a superestrutura 

institucional da micro:financ;as. 0 BNDES tambem participou do Programa de 

Desenvolvimento Industrial - PDI visando a organizac;ao do mercado de 

microfinanc;as no Brasil. Esse programa foi desenvolvido em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e teve como publico alvo as instituic;oes de 

microcredito (ONG, OSCIP E SCM). 0 PDI foi implementado em tres focos: 

investimentos na infra-estrutura de mercado, no estimulo a projetos estrategicos e no 

fortalecimento da capacidade institucional. 

0 Servic;o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE tambem 

iniciou trabalho de apoio as instituic;oes de micro:financ;as, atraves do Programa de 

Apoio a Constituic;ao e Fortalecimento de Organizac;oes de Microcredito, lanc;ado em 

2.001. 

A proposta do SEBRAE assemelha-se a do BNDES, conjugando apoio institucional a 

recursos para as instituic;oes. Os objetivos do Programa sao: apoio a capacitac;ao de 

agentes de credito, gerentes e conselheiros; apoio a assistencia tecnica, transferencia 

de sistemas informatizados de controle organizacional e informac;oes gerenciais; e 

apoio a capitalizac;ao das organizac;oes microfinanceiras mediante aporte de capital 

inicial e mobilizac;ao de fUnding para expansao da carteira. 

Alem dessas instituic;oes, tern -se conhecimento de atuac;ao atraves de instituic;oes 

oficiais de desenvolvimento regional, como Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais- BDMG e Agencia de Fomento de Santa Catarina- BADESC. 

6 E a prestll900 de servii}XIS financeiros ( credito, poupan~a, seguros, entre outros) para a popula~ao de baixa 
renda 
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c) Instituic;oes Intemacionais 

Algumas instituic;oes intemacionais tern interesse em apoiar o mercado de 

microfinanc;as do Brasil. 

0 Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID vern repassando, via BNDES, 

aplicac;oes junto a micro, pequenas e medias empresas. Essa agencia intemacional tern, 

tambem, estrategia de atuac;ao na area institucional, apoiando projetos pontuais atraves 

do seu Fundo Multilateral de Investimentos - FOMIN. Porem, o BID precisa de apoio 

de instituic;oes brasileiras para execuc;ao de suas politicas estruturais de 

desenvolvimento, seja com fmalidade fmanceira ou institucional. 

Outra instituic;ao que se apresenta como interessada no repasse de recursos para 

instituic;oes de microfinanc;as e o Fundo para a Concessao de Microcredito da Agencia 

Espanhola de Cooperac;ao Intemacional- AECI. Segundo informac;oes prestadas por 

essa agencia, o volume de recursos financiados no mundo e da ordem de 220 milhoes 

de Euros (no periodo de 1998 a 2003), aplicados nos continentes da America, Africa, 

Asia e Europa. 

A Banda Etica nasceu em maio de 1998 como resultado dos esforc;os conjuntos de 

mais de 30 organizac;oes do terceiro setor para desenvolver a economia social, 

fmanciando projetos sociais cujos objetivos sejam a reduc;ao da exclusao, a 

salvaguarda dos hens ambientais, a cooperac;ao com os paises mais pobres e a 

promoc;ao de atividades desportivas e culturais. 

d) Fundos de Recursos Publicos 

0 Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e constituido pela contribuic;ao 

PIS/P ASEP. Trata-se da maior fonte de fmanciamento de Iongo prazo no Pais. Os 

maiores operadores dessas linhas de fmanciamento sao os bancos publicos, sendo o 

Banco do Brasil, o maior agente financeiro dos depositos especiais (urbanos e rurais) 

alem de ser o detentor das reservas atraves das aplicac;oes no fundo extra-mercado. 

0 Banco do Brasil foi a primeira instituic;ao financeira comercial a operar como Banco 

de segunda linha, com recursos do FAT, como piloto, contratou o Banco do Rio 

Grande do Sul-BANRISUL. 

Segundo informac;oes da area de controle do FAT, o Banco do Brasil pode garantir a 

eles a multiplicac;ao no atendimento aos objetivos do FAT de forma segura, uma vez 

que todas as informac;Oes estao a disposic;ao, com a operac;ao de controle sob a 

responsabilidade integral do Banco do Brasil. 
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A atua~;ao do FAT atraves de depositos especiais e indexada a Taxa de Juros de Longo 

Prazo - TJLP, conforme lei especifica, e s6 podendo ter acesso a esse recurso, 

institui~;oes fmanceiras oficiais federais, incluindo o Banco Popular do Brasil, por 

tratar-se de uma subsidiaria integral do Banco do Brasil. 

0 Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste- FCO foi criado em 1989, 

sendo constituido com recursos do Tesouro Nacional e administrado pelo Banco do 

Brasil, com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento economico e social, 

mediante o financiamento das atividades economicas dos produtores rurais e das 

empresas que atuam na regiao Centro Oeste, no setor agropecuario, agroindustrial, 

industrial, mineral, de turismo e de comercio e servi~;os. 

0 FCO e uma fonte de recursos de longo prazo, voltado para micro, pequeno, medio e 

grande empreendedores, com forte influencia da sociedade civil organizada, atraves 

dos conselhos estaduais, que tern poder para interferir na opera~;ao, dependendo do 

valor aplicado. 

0 Programa de Forma~;ao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP foi criado em 

1970 e tinha como fonte a contribui~;ao patronal para servidores publicos. A 

constitui~;ao de 1988 mudou a destina~;ao criando o Fundo de Amparo ao Trabalhador

F AT. Esse fundo tern, hoje, aproximadamente 6 bilhoes de Patrimonio Liquido, com 

disponibilidades para aplica~;ao para capital de giro no Banco do Brasil. Conforme a 

Resolu~;ao 2655, de 05/10/1999, do Conselho Monetario Nacional, as disponibilidades 

do P ASEP podem ser aplicadas para empresas nacionais, preferencialmente, micro, 

pequenas e medias empresas, com ramo de atividade industrial, comercial e presta~;ao 

de servi~;os, bern como pessoa fisica ou juridica e beneficiarias de fmanciamento das 

Sociedades de Credito ao Microempreendedor. 

Os Fundos Estaduais/Municipais, por se tratarem de recursos publicos, necessitam de 

autoriza~;ao legal e se submetem a Lei de Responsabilidade Fiscal. A atua~;ao desses 

fundos se restringe a sua regiao geografica, nao tendo atua~;ao nacional. 

3.2.7 Mercado de Credito 

0 mercado de credito visa fundamentalmente suprir as necessidades de caixa de curto 

prazo e medio prazo dos varios agentes economicos, seja por meio da concessao de credito as 
pessoas fisicas, seja por emprestimos e fmanciamento as empresas. 
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As opera~oes desse mercado, dentro de uma politica de especializa~ao do Sistema 

Financeiro Nacional, sao tipicamente realizadas por institui~oes financeiras bancarias (bancos 

comerciais e multiplos). 

Muitas vezes, sao tambem incluidas no ambito do mercado de credito as opera~oes de 

fmanciamento de hens de consumo duraveis praticadas pelas sociedades fmanceiras. Nessa 

estrutura, a atu~ao do mercado toma-se mais abrangente, provendo recursos a medio prazo, 

por meio de institui~oes fmanceiras nao bancarias, aos consumidores de hens de consumo. 

Ha varias modalidades de credito oferecidas pelo Setor Financeiro Privado, reguladas 

conforme nomenclatura do Banco Central (emprestimos de curto e medio prazos): 

a) Hot money: sao opera~oes de emprestimo de curto e curtissimo prazos, 

normalmente de urn a sete dias, demandadas para cobrir as necessidades mais 

permanentes de caixa das empresas. 

b) Capital de giro: linhas de credito com prazo superior a 30 dias, assinatura de 

contrato especifico e apresenta~ao de garantias, destinando-se a fmanciar as 

necessidades de curto prazo das empresas. 

c) Conta garantida: credito vinculado a conta bancaria de pessoas juridicas, em que 

determinado limite de recursos e oferecido para utiliza~ao de acordo com a 

conveniencia do cliente. 

d) Desconto de duplicatas e notas promiss6rias: e uma opera~ao de credito do sistema 

bancario. No desconto, a institui~ao concede urn emprestimo mediante a garantia 

de urn titulo representative de urn credito futuro. Urn emprestimo a curto prazo, 

conforme praticado normalmente pelos bancos comerciais, mediante a emissao de 

uma nota promiss6ria, e tambem considerado como uma opera~ao de desconto, 

dada a existencia de urn credito cujo vencimento ocorrera em determinada data 

posterior a sua negocia~ao. 

e) Vendor: e uma opera~ao de credito baseada no principia da cessao de credito, que 

permite a uma empresa vender seu produto a prazo e receber o pagamento a vista. 

A empresa vendedora transfere o seu credito ao banco e este, em troca de uma taxa 

de intermedia~ao, paga o vendedor a vista e financia o comprador. 

f) Credito Direto ao Consumidor (CDC): E uma oper~ao tipicamente destinada a 

fmanciar aquisi~oes de hens e servi~os por consumidores. A concessao do credito e 

efetuada por uma sociedade fmanceira, e esta vinculada a aquisi~ao de 

determinado bern que quase sempre constitui a garantia da opera~ao. 
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g) Adiantamento sobre contratos de cambio (ACC): antecipa9ao de recursos 

vinculados a contratos de exporta9ao, com a finalidade de financiar a produ9ao de 

mercadorias a serem exportadas. 

i) Export Notes: representam contratos de cessao de credito de exporta9ao, nos quais o 

exportador cede ao to mad or ( empresa ou banco), por meio de urn titulo, os direitos 

crediticios de uma opera9ao a ser realizada no futuro, obtendo dessa forma, 

recursos para fmanciar a produ9ao das mercadorias a serem exportadas. 

Diferencia-se das opera9oes de ACC por nao ter prazo para embarque de 

mercadorias. 

j) Repasse de recursos extemos: transferencia, para empresas localizadas no pais, de 

recursos captados no exterior por institui9ao fmanceira por meio de emprestimos 

ou coloca9ao de titulos visando ao financiamento de capital de giro e capital fixo 

das empresas. 

k) Assun9ao de dividas: constitui-se em opera9ao destinada a empresas com recursos 

em caixa para quita9ao de uma divida futura. 0 banco negocia a libera9ao de 

recursos equivalentes ao valor da divida vincenda, garantindo uma aplica9ao 

fmanceira a taxas superiores as geralmente praticadas no mercado, Com isso, a 

empresa consegue baratear o custo de sua divida. 

A oferta de credito ao setor privado, entretanto, nao e integralmente operada por 

institui9oes fmanceiras controladas pelo BACEN. Factorings, por exemplo, nao estao sob o 

controle do BACEN, sendo consideradas atividades comerciais e nao financeiras, assim como 

a oferta de credito por meio de cames de lojas e de cheques pre-datados aos fomecedores. 

0 factoring e uma atividade de fomento mercantil, pela qual os documentos 

resultantes de uma venda a prazo (cheques e duplicatas) sao adquiridos por uma empresa que, 

em troca de urn desconto, adianta o montante emprestado pela loja. As empresas defactorings 

expandem os ativos de seus clientes, aumentando-lhes as vendas ou eliminando seus 

endividamentos, a partir da transform~ao de suas vendas a prazo em vendas a vista. 

3.3 Panorama atual de credito no pais 

3.3.1 Credito: Direito legftimo e universal 

Na decada de 70, o mercado financeiro foi apresentado a uma quebra de paradigma. 

Como ja comentado anteriormente, o professor Muhammad Yunus fundou o Grameen Bank 

com o principio de que o credito e urn direito humano. Portanto todo ser humano tern direito, 
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mesmo o mais pobre e o excluido. Seu banco come~ou emprestando U$ 27 para 42 pessoas. 

Sendo assim, ele emprestou centavos de d6lar para cada urn de seus clientes. 0 Grameen tern 

outro diferencial. Seus agentes vao aos clientes e os sensibilizam quanto a necessidade do 

microcredito. 

Com o passar do tempo, as discussoes no mundo foram evoluindo. Os estudiosos 

entenderam que o resgate da pobreza se da nao somente pelo microcredito, mas por urn 

conjunto de produtos e servi~os pelos quais os excluidos podem ter acesso. 0 conceito 

mudou. De microcredito passaram a falar sobre microfinan~as, 

Em 1999, tivemos no Brasil o primeiro marco legal sobre o tema. 0 foco foi o 

microcredito produtivo, com o poder publico criando urn ambiente favoravel para a solu~iio 

com e sem fms lucrativos. As duas formas de operar passaram a ser cobertas pela legisla~ao 

brasileira. 

Em 2003, instalou-se no Brasil o segundo marco legal. 0 foco foi microfman~as. 0 

governo editou urn conjunto de medidas provis6rias, depois convertidas em lei, criando as 

contas simplificadas, nada mais do que uma porta aberta para aqueles que niio tern dinheiro, 

que nao podem comprovar renda e endere~o ou pagar tarifas. Alem disso, proporcionou que o 

Conselho Monetario Nacional destinasse parte dos depositos a vista a opera¢es de 

microcredito, contemplando os mais pobres com taxa de juros abaixo do valor de mercado. 

Dessa forma, o governo Lula pode iniciar a inser~ao no mercado dos excluidos que 

apresentavam, ja em dezembro de 2004, urn numero consideravel de milhoes de brasileiros 

que nunca tiveram conta em banco. E o maior movimento de inser~iio de excluidos que se tern 

noticia no pais. 

No fmal de 2004, o govemo federal criou o Programa Nacional de Microcredito 

Produtivo Orientado. 0 programa se une aos dois marcos legais, integrando o microcredito 

produtivo orientado, tao necessaria para a popula~iio de baixa renda, com a bancariz~iio dos 

excluidos. Assim, o Brasil podera aliar a impulsiio do credito a cidadaniza~ao: o direito a uma 

conta corrente. 

No Banco Popular do Brasil, estatal criada pelo governo Lula para o mercado de 

microfman~as, a conta corrente tambem e urn direito humano. Todo brasileiro passa a ter 

direito a uma conta corrente, mesmo aqueles que niio tern dinheiro ou emprego, que nao 

podem pagar CPMF, ou que possuam restri~oes cadastrais em servi~os de prot~ao ao credito. 

0 Banco Popular tambem seguiu o principia do professor Yunus, de ser urn banco que 

vai ao cliente. Sao 6 mil pontos no Brasil com pequenas maquinas instaladas estrategicamente 

em farmacias, mercados ou padarias, de forma a facilitar o acesso. Pode-se abrir contas, fazer 
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depositos, efetuar saques, pagar contas de agua, luz, telefone. 0 credito nao exige garantias ou 

fian~as. Acredita-se na idoneidade do cidadao brasileiro. 

3.3.2 Consumo versus Investimento 

Para entender o que acontece quando comparamos Consumo versus Investimento, 

devemos introduzir na analise uma considera~ao muito simples, que ja foi utilizada nas 

discussoes sobre as pequenas unidades produtivas rurais ha muitas decadas: nesses casos, nao 

faz sentido pensar em urn corte defmido entre consumo e investimento. Tal considera~ao 

refere-se tanto as coisas quanto aos objetos das politicas de credito. 

Em uma pesquisa realizada com clientes das entidades de microcredito, surgiu o 

depoimento de uma pessoa que precisou de credito para comprar uma furadeira portatil. Ficou 

claro que tal furadeira pode ser urn bern de consumo numa familia de alta renda, onde ela 

resulta ser pouco mais que uma diversao, mas e uma importante ferramenta de trabalho para 

urn trabalhador por conta propria que presta servi~os na casa dos clientes. Neste caso 

especifico, a furadeira foi comprada em uma loja de utilidades, com urn credito direto ao 

consumidor. 

Outro exemplo e aquele dos automoveis, que, especialmente no caso dos veiculos 

utilitarios, e claramente urn bern misto de consumo e trabalho, como e tambem uma geladeira 

que pode cuidar dos alimentos familiares e/ ou dos produtos a venda num barzinho. 

Com efeito semelhante, muitos dos clientes das entidades de microcredito pedem 

creditos que, na realidade, vao ser aplicados para cobrir necessidades de consumo da familia, 

porque, como no caso rural, e muito tenue ou ate inexistente a linha que separa lar de negocio, 

vida familiar de atividade }aboral, e, por ultimo, pessoa de trabalhador. 0 que nao e 

usualmente considerado no saber convencional sobre microcredito e que essa linha tenue pode 

ser cruzada na dire~ao oposta, usando credito de consumo para fms de atividade produtiva. 

Assim, e plausivel que o credito direto ao consumidor (CDC) pode sim se constituir como 

uma fonte adicional de fmanciamento das necessidades financeiras das microempresas. 

0 credito direto ao consumidor e urn financiamento concedido por fmanceiras e 

bancos, mas tambem por empresas de varejo que o usam para possibilitar fmanciamento a 

seus consumidores para aquisi~ao de seus produtos. Nestes casos, a opera~ao pode estar 

associada a uma financeira ou a urn banco e atinge principalmente as vendas de veiculos, 

eletrodomesticos, eletroeletronicos, moveis, materiais de constru~ao e ate turismo. Pode 

operar de duas formas: pode ser direcionado as compras de hens, 0 que e de interesse do 
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lojista, que dessa forma aumenta suas vendas - o caso tipico de financiamento de pessoas 

pobres deve ser o chamado "came de loja" -, ou pode ser urn Credito Pessoal (CP) de livre 

disponibilidade, 0 que e de interesse direto da entidade financeira. 

3.3 .3 Correspondentes Bancarios 

A presen<;a bancaria e urn conceito novo no debate sobre a oferta de credito. Os dados 

disponiveis no Banco Central indicam uma enorme disparidade quanto a presen<;a bancaria no 

pais. Enquanto no Nordeste h:i uma agencia para cada 60 mil pessoas, no Sudeste esse numero 

e de 17 mil. No Brasil, ate h:i pouco tempo, mais de urn ter<;o dos municipios brasileiros nao 

tinham presen<;a bancaria. Esses municipios "sem banco" estavam localizados especiahnente 

nas regioes Norte/Nordeste. Tais dados aportam apoio adicional a ideia de que as entidades de 

microcredito do Sui e Sudeste enfrentam maior concorrencia do Setor Financeiro Privado que 

as outras. 

Para tratar desse problema, o Banco Central criou a figura dos Correspondentes 

Bancarios, pontos de presen<;a dos bancos multiplos em lugares onde nao h:i agencias 

bancarias, conforme Resolu<;ao n° 3.110, de 31.07.2003, do Conselho Monetario Nacional. 

Correspondentes Bancarios sao empresas que tern uma atividade economica como 

complemento da qual desenvolvem atividades bancarias como prepostos de urn banco 

multiplo, a quem cabem os riscos da atividade junto aos clientes e ao Banco Central. 

Urn exemplo dessa estrategia e a transformayao das lotericas, ligadas a Caixa 

Economica Federal, em Correspondentes Bancarios, ou do Bradesco, que implantou o Banco 

Postal nas agendas dos Correios, ou do Banco Popular do Brasil. Esses correspondentes 

prestam alguns servi<;os que incluem abertura de conta corrente, credito, pagamento de contas, 

boletos e beneficios sociais. Essa estrategia est:i servindo aos bancos para reduzirem a 

presen<;a em suas agencias, reservadas as atividades mais nobres. 

0 fraco desempenho das organiza<;oes de microcredito parece destoar das iniciativas 

dos bancos e financeiras, que tern buscado cada vez mais alcan<;ar as chamadas classes C, D e 

E, ou seja, a popula<;ao mais pobre. 0 aumento da informalidade, a satura<;ao dos mercados de 

alta renda e a reestrutura<;ao do mercado bancario brasileiro, com quedas expressivas nas 

taxas de lucro das atividades bancarias tern levado algumas institui<;oes para esse mercado. 

Estudos desenvolvidos no contexto da politica governamental de expansao do 

microcredito no Pais apontaram para a necessidade de · amplia<;ao dos mecanismos 

facilitadores de acesso da popula<;ao ao Sistema Financeiro Nacional, como forma de 
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propiciar a melhoria das condi~oes de obten~ao de credito, de realiza~ao de poupan~a e de 

aquisi~ao de produtos fmanceiros, alem da maior comodidade para pagamento de contas por 

parte das pessoas de menor renda. 

0 objetivo das parcerias entre bancos e varejo e muito mais ambicioso que oferecer 

credito para compras na propria loja. A ideia centrale bancarizar o maior numero de pessoas 

possivel, o que tambem significa a democratiza~ao7 do acesso ao credito. As institui~oes 

financeiras estao desenhando versoes mais baratas e simplificadas de produtos restritos a 

clientes de maior poder aquisitivo, como fundos de investimento, pianos de saude e contas 

correntes. 

Os bancos veem as lojas como urn atalho para chegar as classes populares e o varejo 

busca nos bancos mais tecnologia para gerenciar suas opera~oes de credito. Uma das 

potenciais vantagens para os varejistas e o acesso nipido e facil a capital de giro. Vender 

produtos bancarios e uma forma de diversificar e obter margens melhores de resultado e e 

tambem uma ferramenta para tomar o cliente mais fiel. 

Os varejistas que estao se associando a bancos querem diminuir os riscos de 

inadimplencia no crediario. Com a estabilidade proporcionada pelo Plano Real, o comercio 

passou a conceder credito direto com criterios pouco rigidos. Quando o Banco Central freou a 

economia para evitar a infla~ao, houve uma redu~ao no dinheiro do consumidor acarretando o 

aumento da inadimplencia. 

0 principal capital das cadeias varejistas e a sua base de clientes. 0 que os bancos 

querem e ter acesso a esse hist6rico, ou seja, saber quem consome o que, onde, com que 

freqliencia, se paga em dia ou nao suas presta~oes. Com esse tipo de informa~ao bancos e 

varejistas podem ser mais eficientes na concessao de credito, reduzindo a inadimplencia. 

"0 credito no varejo e o mais seguro do mundo", segundo Ricardo Humberto Rocha, 

professor de mercados financeiros do ffiMEC(Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). 

Os maiores bancos e redes de varejo do pais estao se associando para vender produtos 

bancarios. 0 Grupo Plio de A~ucar e o Banco Itau criaram uma financeira em comum. 0 

Carrefour formou parceria com a fmanceira francesa Cetelem para abrir o banco Carrefour. A 

Casas Bahia passou a abrigar quiosques do Banco Popular do Brasil. 

Alem do Banco Popular, existem outras op~oes de conta corrente para as cerca de 25 

milhoes de familias "sem-agencia" contabilizadas no ultimo censo do ffiGE. Em junho de 

7 Massificar as ofertas de recursos, criando linhas adequadas aos diferentes perfis de renda. 
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2003, foram abertas as primeiras contas do Caixa Aqui- marca da Caixa Econ6mica Federal 

e do Banco Postal, em parceria com os correios e o Bradesco. 

No Caixa-Aqui, o cliente tern acesso ao credito depois de tres meses de movimentac;ao 

da conta bancaria, tempo em que o banco analisa o comportamento fmanceiro do correntista. 

Urn milhao e meio de correntistas ja possuem credito pre-aprovado de ate 200 reais, pagaveis 

em quatro meses com juros de 2% ao mes. Alem da estrutura ja instalada das cerca de 9.900 

lotericas da Caixa Econ6mica Federal, somadas as 2.173 agencias, foram negociados mais 

2.800 correspondentes bancarios. Nos quase dois anos de funcionamento, o Caixa Aqui atraiu 

2,5 milhoes de correntistas. A expectativa para 2005 e de que sejam abertas mais dois milhoes 

de novas contas. 

Ja o Banco Postal aproveitou a rede de atendimento dos Correios para levar servic;os 

bancarios a locais sem uma unica agencia. Para o Banco Bradesco, a parceria foi uma 

oportunidade de aumentar sua abrangencia nacional e consolidar sua atuac;ao no mercado 

popular. Nas mais de cinco mil mini-agencias do Banco Postal, e possivel abrir e movimentar 

contas, efetuar recebimentos e pagamentos decorrentes de convenios, cobranc;as de tftulos e 

obter empnSstimos e financiamentos. Em outubro de 2004, o banco privado comemorou a 

marca de urn milhao em operac;oes de microcredito. 

0 Unibanco eo HSBC tambem tern operac;oes voltadas para a populac;ao de menor 

poder aquisitivo. 

0 Unibanco tern particip3.9ao em financeiras exclusivas do varejo como a LuizaCred, 

do Magazine Lufza, o PontoCred, do Ponto Frio e o supermercadista Sonae. 

Entre as redes de eletrodomesticos, o Ponto Frio formou uma parceria com o Unibanco 

no Banco Investcred Unibanco, que fmancia vendas e faz emprestimos nas pr6prias lojas. A 

Losango, fmanceira do grupo HSBC, tern na carteira quase 20.000 lojistas e formou 11 

parcerias com redes regionais de varejo, como a Insinuante, na Bahia, a maior do Nordeste. A 

loja de departamentos C&A, que abriu o banco ffil, captura clientes em plena rua e ja tern 

quase 1 bilhao em emprestimos. A rede de roupas femininas Lojas Marisa abrira a financeira 

Fox, que inicialmente prestara servic;os aos clientes do cartao Marisa. 

No ano de 2005, segundo o Presidente Lula, iremos consolidar defmitivamente o 

Brasil como urn grande pais do microcredito, facilitando a inclusao bancaria de milhoes de 

brasileiros que nao tinham acesso ao sistema. As instituic;oes de microcredito estao confiantes 

em poder contar com mais recursos para o credito voltado para o pequeno e micro 

empreendedor. De acordo com o Programa Nacional de Microcredito Produtivo Orientado, 

poderao atuar como instituic;oes repassadoras bancos publicos e privados detentores de 
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depositos a vista, bancos oficiais ja autorizados a operar com recursos do FAT (Banco do 

Brasil, Caixa Economica Federal, BNDES e BNB), alem de cooperativas de credito, 

Sociedades de Credito ao Microempreendedor (SCMs) e Organiza~oes da Sociedade Civil de 

Interesse Publico (OSCIPs), desde que tenham contato direto e presencia} com os 

microempreendedores. 

3 .3 .4 Estrategias e Processo de Inclusao do Banco Popular do Brasil ~ral!!~sr. 
0 Banco do Brasil constituiu uma subsidiaria integral para trabalhar como publico de 

menor renda e socializar a oferta de credito no Pais. Criou o Banco Popular, urn banco 

multiplo, com as carteiras comercial e de credito, financiamento e investimento especialmente 

direcionado para esse segmento. Urn banco diferente, que trabalha com o conceito de alta 

eficiencia e baixos custos. 

0 Banco Popular do Brasil (BPB) pretende instalar 20 mil pontos de venda em todo o 

pais e amp liar a carteira para 8,5 milhoes de correntistas ate 2007. A estrategia e oferecer 

servi~os diferenciados para uma popula~ao que nao tern acesso ao sistema fmanceiro 

tradicional. De acordo com Ivan Guimaraes, presidente do BPB, a proposta de investir nesse 

segmento tern a fun~ao de realizar uma politica de inclusao social e de expandir a atua~ao do 

banco, responsavel por 20% do mercado. Com essa estrategia, o Banco do Brasil pretende 

conquistar 15 milhoes de novos clientes, que devem ascender a classe C nos proximos dez 

anos. 

0 funcionamento dos pontos de venda no BPB e simples e economico. 0 primeiro 

passo para conquistar os correntistas - habitantes de lugares distantes dos centros, sem 

comprova~ao de endere~o e sem endere~o fixo - foi criar urn sistema que se aproximasse da 

popula~ao carente e que reduzisse o atual custo das opera~oes. Para se aproximar dos novos 

clientes, o BPB implantou o modelo de · pontos de venda, que exigem apenas urn aparelho 

similar ao utilizado pelas operadoras de cartao de credito, e podem ser administrados pelos 

proprios funcionarios dos estabelecimentos comerciais como farmacias, mercearias, e grandes 

lojas populares. 

0 sistema tern outro beneficio: nao exige a utiliza~ao dos carros-fortes, pois o dinheiro 

usado nas transa~oes e do proprio estabelecimento. 0 alto grau de exigencia burocratica 

normalmente feita aos clientes teve suas condi~oes reduzidas ao minimo. 0 cliente so nao 

consegue credito se tiver seu nome no Sistema de Prote~ao ao Credito (SPC) por ter passado 

cheque sem fundos. Os clientes do BPB tern direito a movimentar ate R$1.000,00 por mes. 
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Ao se tornar cliente, a pessoa adquire cnSdito de R$ 50,00, que pode ser pago em seis meses. 

Se os pagamentos forem feitos regularmente, o cliente amplia seu credito em 100% e, assim 

sucessivamente. Ap6s quatro meses de relacionamento, ja e possivel obter R$ 600,00 de 

emprestimo. 

Outra iniciativa capaz de criar alicerces para uma nova vida e o financiamento de 

material de constru~ao para familias com renda ate tres salarios minimos com o uso de cartoes 

de fmanciamento destinados a serem usados em lojas do bairro. Em dezembro de 2004, cerca 

de 100 familias da zona leste de Sao Paulo participaram de urn projeto piloto. A associa~ao 

Brasileira do Cimento Portland ficou responsavel pelo treinamento tecnico em terreno doado 

pela prefeitura e o emprestimo de R$600,00 pode ser pago em ate 24 presta~oes, com juros de 

1,9% ao mes. 

Ha urn ano, o Banco Popular do Brasil iniciou suas atividades, em carater 

experimental, na regiao metropolitana de tres capitais brasileiras: Brasilia, Sao Paulo e Recife. 

De 2.255 contas e 20 correspondentes bancarios, registrados no primeiro semestre de 2004, o 

Banco saltou para 1.050.887 clientes e 5.530 pontos de atendimento, no final de 2004. 

A supera~ao dos desafios se deu em apenas seis meses, o que proporcionou ao BPB 

marcar presen~a em 1.540 municipios brasileiros, incluidas todas as capitais, e conceder o 

volume de opera~oes de credito da ordem de R$ 21, 3 milhoes a 197 mil clientes. Cerca de 

dois milhoes de transa~oes de recebimento e pagamento foram registradas. 

0 ano de 2005 promete mais desafios para o BPB. Segundo Ivan Guimaraes, 

Presidente do Banco Popular, os objetivos sao triplicar o numero de contas correntes, 

credenciar mais de 7.000 pontos de atendimento e oferecer novos produtos aos clientes. 

4. METODOLOGIA 

4.1 Objetivos de pesquisa 

• Identificar as diferen~as regionais na oferta de microcredito no Pais. 

• Identificar as principais limita~oes para a expansao do microcredito no Brasil. 

• Comparar as caracteristicas do microcredito com as demais alternativas de credito do 

mercado fmanceiro. 

4.2 Defini~ao de questOes de pesquisa/hip6teses 

• 0 desequilibrio entre a oferta e demanda de microcredito no Brasil. 
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• A dificuldade dos pequenos empreendedores deter acesso ao credito. 

• As desigualdades regionais na oferta de microcredito. 

4.3 Metodo(s) e instrumento(s) utilizados 

Duas linhas de investiga9ao foram conduzidas de forma integrada. Na primeira, 

buscou-se qualificar como certas altemativas ao microcredito vern atendendo a populal(ao de 

baixa renda e quais sao as estrategias adotadas por essa clientela. Na segunda, realizou-se uma 

investigal(ao junto a algumas organizal(oes de microcredito previamente selecionadas, como 

objetivo de compreender melhor como suas concepl(oes, modelos de gestao e formas de 

atual(ao condicionam seus resultados. 

Foram selecionadas 1 7 organiza9oes de microcredito, dentre as mais importantes do pais. 

Essas organiza9oes foram visitadas pelos pesquisadores e se submeteram aos seguintes 

procedimentos: 

a) entrevistas qualitativas com os gerentes dos programas de microcredito; e 

b) dinamica com grupos de clientes de cada organiza9ao. 

As entrevistas qualitativas permitiram tral(ar urn quadro sabre a opera9ao do microcredito 

no Brasil, uma vez que na sele9ao das organiza9oes foram privilegiadas as experiencias 

consideradas mais emblematicas do caso brasileiro. lsso permitiu aprofundar o entendimento 

das estrategias/limital(oes quanta as possibilidades de amplial(ao da oferta de microcredito. As 

informal(oes recolhidas sobre o desempenho das organiza9oes investigadas, se nao permitiram 

urn recenseamento da clientela atendida pela totalidade dos programas no Brasil, que nao era 

o objetivo dessa pesquisa, dao uma ideia aproximada do total da oferta de microcredito 

brasileira, pois foram analisados os principais programas em opera9ao no pais. 

As dinamicas com os clientes, por sua vez, permitiram urn dialogo com quase duas 

centenas de tomadores de credito, esfor9o ate entao inedito, embora nao houvesse a pretensao 

de definir amostras estatisticas. A entrevista com essas pessoas teve o intuito inicial de saber a 

opiniao delas sabre as entidades, o relacionamento, as necessidades de microcredito e quais 

estrategias estes empreendedores utilizam para tamar credito produtivo. 0 resultado desse 

primeiro esfor9o podera nortear outros trabalhos, dai sim estatisticos, junto as clientelas dos 

programas de microcredito. 

Deve-se destacar que coube a cada organizal(ao a escolha dos clientes que 

participaram das dinamicas de grupos. Tem-se clara que isso incidiu diretamente nos 

resultados obtidos, em virtude da provavel formal(ao de grupos de clientes com melhor 
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relacionamento pessoal com a organizaya.o, com urn melhor hist6rico de operayoes. As 

conclusoes que foram tiradas desse dialogo foram ponderadas por esses fatores, que serviram 

de base, na verdade, para reforyar algumas conclusoes. 

Como havia a preocupayao em contemplar as diferenyas regionais, adotou-se urn 

criterio de distribuiyao regional para a escolha das organizayoes visitadas, sendo que nove 

delas atuam nas regioes Sul/Sudeste e oito nas regioes Norte/Nordeste/Centro-Oeste. 

4.4 Defmiyao das variaveis operacionais 

Na pesquisa de opinioes com clientes foram analisados os seguintes aspectos: 

a) acesso ao microcredito; 

b) montante do emprestimo; 

c) rapidez na Iiberayao do credito; 

d) custo de oportunidade; 

e) flexibilidade; 

f) qualidade do atendimento; 

g) taxas de juros e prazos; 

h) produtividade; 

i) inadimplencia; 

j) politicas de credito; e 

k) divulgayao e marketing. 

5. RESULTADOS/ANALISE DOS DADOS 

5.1 Oferta e Demand a de Microcredito 

Urn dos primeiros aspectos avendados por esses estudos para explicar a distancia entre 

oferta e demanda estaria associada as taxas de juros praticadas no Brasil. 0 cenario 

macroeconomico viria impondo taxas muito elevadas que inibiriam, significativamente, a 

tomada de credito. Poucos neg6cios teriam, ap6s obtenyao de credito, urn aumento da 

produtividade suficiente para pagar as taxas de juros que sao cobradas. 

0 problema redundante dessa hip6tese e que essa situayao de desequilibrio entre oferta 

e demanda nao poderia se sustentar no medio prazo, e muito menos no Iongo, posto que na 

realidade os pequenos empreendimentos continuavam operando mesmo sem acesso ao 

credito. 
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Os estudos de oferta e dernanda, quando tratados ern seus rec.ortes regionais, 

perrnitirarn detectar urna forte divergencia de opinioes entre os gerentes de entidades de 

rnicrocredito do Sui e Sudeste, que afrrrnavarn que tinharn coberto a rnaioria da dernanda 

efetiva existente nessas areas e nao tinharn a rnenor possibilidade de crescer, daqueles que 

operavarn no Norte e Nordeste, que afrrrnavarn enfrentar urna dernanda rnuito grande. 

5.2 Diferen<;as Regionais 

As entidades das regioes Norte/Nordeste, que operarn ern areas rnais pobres, fazern ern 

media ernprestirnos rnuito rnenores e exibern rnaior produtividade ern terrnos de clientes por 

agente de credito, ern boa rnedida porque usarn o rnecanisrno de credito solidario, tecnica que 

nao se verifica nas regioes Sul!Sudeste, alern de contar corn a presen<;a rnarcante e a 

capilaridade do prograrna Crediarnigo do Banco do Nordeste. 

Os principais resultados desta pesquisa indicarn que os clientes vern nas entidades de 

rnicrocredito urna altemativa irnportante, mao nao unica, dentro de sua estrategia de 

investirnento. 

As entidades das regioes Sui e Sudeste fazern ernprestirnos de valores rnaiores que o 

das regioes Norte/Nordeste, o que coloca sua clientela bern perto dos interesses do Setor 

Financeiro Privado (SFP). Urna razao irnportante que, no saber convencional, faz corn que o 

SFP nlio se interesse por esta atividade e que os creditos sao de valor rnuito baixo. 

Urna diferen<;a crucial, ern cornpara<;ao corn o resto do pais, e que os gerentes de 

entidades das regioes Sul!Sudeste se defrontarn corn urn SFP rnais desenvolvido, cornpetitivo 

e variado, que tern claro que o rnercado de ernprestirnos assalariados corn carteira esta 

saturado e usa as areas rnais desenvolvidas do pais para introduzir produtos novos, neste caso 

orientados a pessoas de rnenor renda. 

Nas dinarnicas realizadas corn os clientes dos prograrnas de rnicrocredito das 

organiza<;oes visitadas foi constatado que: 

a) quase todos os clientes de rnicrocredito ja se valerarn de outras forrnas e 

altemativas ao rnicrocredito, para fmanciarern seus pequenos ernpreendirnentos. 

Foi destacado que os clientes dernandararn credito tanto para atenderern suas 

necessidades pessoais ( consurno ), quanto para investirern ern suas atividades 

produtivas (investirnento ). 

b) a rnaioria dos clientes de rnicrocredito entrevistada possui conhecimento bastante 

apurado de todas as altemativas de credito existentes no rnercado e factiveis a suas 
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restri<;oes de garantias, alem de compararem taxas de juros e demais condi<;oes a 

partir de amilise comparativa bastante sofisticada, inclusive diferenciando juros 

nominais de juros reais. 

c) a grande maioria dos clientes de microcredito diz que possuem acesso ao mercado 

fmanceiro convencional, como conta corrente e/ou de poupan<;a. 

d) os clientes do microcrooito desenvolvem uma estrategia sofisticada de 

fmanciamento, recorrendo a viirias fontes possiveis de credito, sendo que o 

microcrooito e apenas uma dessas fontes. 

e) os clientes recorriam a mais de uma organiza<;ao de microcredito para compor a 

carteira de fmanciamento de que necessitavam. Raramente as organiza<;oes 

possuem informa<;oes cruzadas que permitam acompanhar o nivel de 

endividamento de seus clientes. 

Nas dinfunicas com os microempresiirios foi discutido o tema taxa de juros. Em alguns 

casos, costumam ser maiores no CDC do que nas entidades de microcrooito. Por que, entao, 

recorrer ao primeiro? As respostas foram viirias. Uma foi que as entidades de microcredito sao 

mais lentas que as lojas e assim o trabalhador arrisca "perder urn contrato que deve ser feito 

amanha, mais que compensando o custo maior de juros". Outra, quase unanime, foi que "com 

freqliencia as entidades emprestam menos do que foi pedido, obrigando o trabalhador a 

recorrer a uma fonte adicional". 

5.3 Compara<;ao entre os Mecanismos de Crooito 

Pesquisaram tambem as opinioes dos clientes quanto a compara<;ao entre o credito das 

entidades e aquele do mercado financeiro, o que foi muito revelador e util, com o seguinte 

resultado sistematizado: 

a) Acesso - A maioria dos clientes entrevistados atribuiu o acesso ao microcredito 

mais facilitado que a maioria das alternativas de credito que jii experimentaram. 0 

crooito pessoal eo credito direto ao consumidor (CDC) tambem teriam acesso fiicil 

e riipido, entretanto condicionado com o born relacionamento com o gerente do 

banco. Os clientes em geral revelaram que o relacionamento com os membros das 

equipes dos programas de microcredito e muito melhor, sendo destacado urn 

tratamento pessoal muito mais proximo. 
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b) Rapidez - Na grande rnaioria das dinarnicas, houve consenso que a libera9ao de 

credito dos prograrnas de rnicrocredito e razoavelrnente nipida. Porern, e rnais 

dernorada que altemativas como limite de cheque especial e CDC, que sao 

autornaticos. Foi destacado, contudo, que a renova9ao do rnicrocredito costurna ser 

rnais rapida do que outras altemativas, tomando-se, ern rnuitos casos, praticarnente 

autornatica. 

c) Flexibilidade - Os clientes apontarn que o rnicrocredito tern poucas forrnas de 

atua9ao e nao perrnite rnais de urn credito sirnultaneo, o que nao ocorre corn o 

CDC ou factoring. 

d) Qualidade do Atendirnento - Houve consenso ern todas as dinarnicas que os 

prograrnas de rnicrocredito oferecern qualidade de atendirnento bastante 

satisfat6ria e superior as dernais altemativas. 0 relacionarnento pessoal corn os 

agentes de credito e destacado como o grande diferencial do rnicrocredito perante 

seus concorrentes. 

e) Taxas de juros e Prazos - Este foi o quesito pior avaliado nas organiza96es de 

rnicrocredito. Nas rnaiorias das dinarnicas, os clientes revelararn insatisf~ao corn 

rela9ao a taxa de juros dos prograrnas, rnaior que algumas altemativas como CDC 

e factorings. Muitos clientes revelararn que os juros dos prograrnas de 

rnicrocredito sao elevados, posto o carater social destes prograrnas. 

Segundo opinioes levantadas pelas entrevistas corn players e estudiosos do setor 

financeiro corn rel~ao a credito no Brasil e Presen~ Bancaria, haveria urn divisor de aguas 

no rnercado de credito, que foi o Plano Real. Antes desse Plano quase nao existia o crooito 

pessoal e as pessoas rnais pobres nao tinharn acesso ao credito. 0 volume de credito no Brasil 

e contudo, ainda pequeno, da ordern de 25 a 28% do Produto lntemo Bruto (Pill), valor 

estavel a alguns anos. 0 que tern rnudado e o volume de recursos por linha de credito, corn o 

aurnento do CDC. 

Houve urn ciclo de aprendizado dos pobres corn o credito. Neste cenario, a tendencia 

do sistema bancario no Brasil deveria ser ganhar escala, reduzindo seus custos. Dessa forma, 

os bancos estariarn conseguindo atender as classes D, barateando seus servi9os corn os 

a van 9os de autorna9ao. 

Segundo alguns dos entrevistados, os clientes analisarn, ainda que intuitivarnente, os 

seguintes fatores: 

a) sua capacidade de pagarnento das presta96es; 
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b) o custo de oportunidade, ou seja, ter o credito disponivel a tempo de realizar o 

neg6cio; 

c) a flexibilidade dos produtos no mercado, que inclui prazos flexiveis de pagamento; 

d) a facilidade de acesso ao credito: o peso do produto estar disponivel no ponto de 

Venda e enorme. 

A melhor metodologia para oferecer credito no Brasil, para pequenos empreendedores, 

e a dos lojistas, dos "caixeiros" das lojas, das pequenas institui~oes que vivem 0 dia-a-dia da 

popula~ao, o que espelha a doutrina tradicional do microcredito, que se ap6ia no 

conhecimento direto do cliente que e possufdo pelo agente de credito. 

Entre as opinioes oferecidas pelos players e estudiosos do setor financeiro com rela~ao 

ao microcredito, consideramos que as seguintes foram especialmente importantes: 

a) 0 microcredito como e feito no Brasil nao vai crescer porque os clientes ja tern 

op~oes e o mercado ja esta sendo atendido; 

b) 0 microcredito e encarado como uma pratica de ''voluntariado social" na qual 

prevalece urn modelo pulverizado de organiza~ao; 

c) Urn possfvel modelo para o microcredito no Brasil poderia ser o do Crediamigo do 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

Nas dinfunicas realizadas as seguintes alternativas de credito foram mencionadas como 

de :freqiiente utiliza~ao: 

a) Credito Direto ao Consumidor (CDC) e Credito Pessoal (CP) 

Usualmente, o CDC e dividido em credito com direcionamento a aquisi~ao de 

determinados hens de consumo pre-aprovados pelos bancos, e o CP, sem 

direcionamento, que nao e necessariamente voltado a compra de urn bern ou 

servi~o, podendo ser utilizado, por exemplo, para saldar dfvidas. As taxas de juros 

do CP e de CDC foram destacadas como sendo das mais baixas encontradas no 

mercado. 

b) Carnes de Loja - Alternativa bastante utilizada, sendo que muitas vezes os clientes 

entrevistados tinham dificuldade de reconhecer esta forma de obten~ao de credito, 

somente revelando-a ap6s serem estimulados. Os clientes usam muito o credito em 

forma de carnes, principalmente para compras pessoais; porem, destacaram que ja 

utilizaram esta forma de fmanciamento para compras de materiais, ferramentas e 

utensilios. Os utilizados em suas atividades produtivas. Foram especificamente 

citados: Carrefour, Casas Bahia e Ponto Frio. 
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c) Fomecedor- Os clientes de microcredito tambem se valem de financiamento para 

atividade produtiva, parcelando suas compras com cheques pre-datados. 

d) Factorings - Outra fonte de financiamento altemativa bastante utilizada como 

forma de obten<;ao de crooito pelos clientes. Muitos clientes utilizam os servi<;os de 

troca de cheques em bancos comerciais. 

e) Cartao de Crooito - Nao foi apresentado como a principal altemativa utilizada 

pelos clientes de microcredito, posto que possuiria a taxa de juros mais elevada do 

mercado. 

f) Outras Altemativas - Altemativas menos utilizadas foram o penhor, leasing, 

financeiras e cooperativas de credito. 

5.4 Informa<;oes de Desempenho 

As organiza<;oes de microcredito visitadas no ambito da pesquisa apresentam urn total 

de clientes ativos muito menor que a demanda estimada por microcn5dito no Brasil, apesar de 

representarem a maior parcela da sua oferta. Apenas a maior delas, o Crediamigo do Banco do 

Nordeste do Brasil, possui mais de 100.000 clientes ativos. A taxa de clientes ativos por 

agente de credito e hem maior tambem nas regioes Norte/Nordeste/Centro-Oeste, sugerindo 

maior eficiencia destas organiza<;oes se comparadas as das regioes Sul/Sudeste Com rela<;ao 

ao numero de clientes ativos, e taxas destes por agente de credito, foram sistematizadas as 

seguintes informa((Oes: 

Tabela 2 Distribuic;tio regional de Clientes Ativos e taxa por agente de Cridito 

Norte/Nordeste/ minimo 
Centro-Oeste maximo 

media aritmetica 
ponder ada 

403 
85.300 
13.172 

Fonte: Credito para Pequenos Empreendimentos no Brasil - 2003 

110,00 
245,00 
191,92 



41 

Analisados os montantes de credito oferecidos pelas organiza~oes visitadas, ha 

discrepancias semelhantes entre as regioes Sul/Sudeste e Norte/Nordeste/Centro-Oeste, 

novamente influenciadas pela atua~ao mais efetiva do Crediamigo. Entretanto, enquanto as 

regioes Norte/Nordeste/Centro-Oeste concentravam mais de 93% dos clientes ativos do 

microcredito das organiza~oes, seu valor corresponde a apenas 83% do total no sentido de que 

os valores medios sao maiores nos programas das regioes Sul/Sudeste. Com rela~ao ao valor 

total da carteira bruta, o valor medio dos emprestimos e a taxa de carteira bruta por cliente 

ativo das organiza~oes de microcredito foram sistematizadas as seguintes informa~oes: 

Tabela 3 Distribuif;fio regional por valor total da carteira bruta e dos emprestimos. 

Fonte: Credito para Pequenos Empreendimentos no Brasil - 2003 

Observou-se nas organiza~oes uma taxa de inadimplencia baixa para ambos conjuntos 

de regioes, ligeiramente menor nas regioes Norte/Nordeste/Centro-Oeste. 0 percentual de 

renova~oes, entretanto, e bastante elevado (tambem com destaque para as regioes 

Norte/Nordeste/Centro-Oeste). A tabela abaixo trata destas informa~oes: 

Tabela 4 Distribuh;fio regional por taxa de inadimplencia e percentual de renova{:oes 

Norte/Nordeste/ minima 
Centro-Oeste maximo 

media aritmetica 
ponderada 

2,09% 
13,00% 
2,96% 

60,00% 
90,00% 
87,64% 
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A explic~ao para a baixa inadimplencia nesse segmento, segundo esses analistas, esta 

no fato da renda ser baixa. Como os trabalhadores do setor informal ganham pouco e nao tern 

costume de ter emprego estavel, a perda de urn emprego ou trabalho e seguida de urn esfor9o 

geralmente bem-sucedido de encontrar ou inventar outra ocup~ao que proporcione renda de 

patamares semelhantes. Logo, as familias que sao estruturalmente mais pobres tern menor 

renda, mas esta e mais estavel; e o desemprego aberto os afeta pouco na medida em que nao 

permanecem tempos longos procurando "empregos decentes". 

Com rela9ao a modalidade de credito concedido, observa-se que o credito solidario e 

muito mais presente nas regioes Norte/Nordeste/Centro-Oeste, enquanto que o individual e 

preponderante nas regioes Sul/Sudeste. As regioes Norte/Nordeste/Centro-Oeste emprestam 

muito mais tambem para os grupos de mulheres e do setor informal que nas regioes 

Sul/Sudeste, caracteristicas mais condizentes as experiencias intemacionais de microcredito. 

Abaixo, a tabela sistematiza estas informa9oes: 

Tabela 5 Distribui<;iio regional do credito solidario, par mulheres e par set or informal. 

Norte/Nordeste/ minimo 
Centro-Oeste maximo 

5.5 Abordagem 

5,00% 
98,22% 

49,00% 
95,00% 

87,28% 
94,00% 

Concluiu-se que todas as organiza9oes pesquisadas trabalham de forma muito 

semelhante, com algumas varia9oes e adapta9oes. A abordagem dos potenciais clientes e feita 

de porta em porta, atraves de panfletagem, reunioes com a comunidade, utilizando carros de 

som, faixas, jomais, radios comunitarias. Sao raras as organiza9oes que desenvolvem 

estrategias de abordagem conectada com algum foco preestabelecido. 

As dinfunicas com os clientes revelaram que a maioria destes tomou conhecimento do 

programa de microcredito a partir de divulg~ao boca a boca, feita basicamente por vizinhos, 
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amigos e parentes. Foram relatados poucos casos em que os clientes tomaram conhecimento 

dos programas atraves de radio, TV, jomal impresso, internet, outdoor, panfleto. 

5.6 Modalidades de Emprestimos e Outros Produtos 

As organiza~oes oferecem credito para capital de giro ( aquisi~ao de materia-prima, 

fmanciamento de vendas, custos de pre-venda) e para capital fixo (amplia~ao, reforma e 

aquisi~ao de maquinas, principalmente). 

Quanto a defini~ao do tipo de garantia e titularidade de credito, ha discrepancia entre 

as modalidades adotadas em cada regiao. Nas regioes Norte/Nordeste/Centro-Oeste, verifica

se predominancia de opera~oes de credito para grupos solidarios. Ja nas regioes Sul/Sudeste, 

observa-se menor ocorrencia de creditos contratados por grupos solidarios. Quando 

existe possibilidade de tomada de credito individual, esta e preferida. A principal vantagem 

destacada pelos clientes na cria~ao do grupo solidario e a substitui~ao das exigencias de 

garantias reais pela forma~ao do grupo para acessar o credito, mas estes afmnam que estariam 

mais confortaveis com a flexibiliza~ao das garantias exigidas do que a obrigatoriedade da 

forma~ao do grupo. 

Os clientes, de maneira gera~ dao bastante importancia ao aspecto da qualifica~ao 

empresarial, nem sempre correspondida pelas organiza~oes de microcredito. 

Independentemente da regiao ou de organiza~ao, via de regra, os clientes de baixa renda 

valorizam as orienta~oes fomecidas pelos agentes de credito. Opiniao comum e que as 

organiza~oes de microcredito poderiam investir mais na qualifica~ao dos pequenos 

empreendedores, carentes de servi~os desta natureza. 

5. 7 Agentes de Credito 

Todas as organiz~oes adotaram urn treinamento especifico de seus agentes de credito. 

A metodologia propagada pelo BNDES e normalmente, a base deste treinamento, 

especialmente nas ONGs e SCMs. 

Os clientes estao satisfeitos com o trabalho dos agentes de credito. A principal 

qualidade e a aten~ao do agente, que ganha a confian~a do cliente, inclusive estreitando la~os 

pessoais. Foram bastante criticadas as organiza9oes que apresentam alta rotatividade de 

agentes, o que quebraria vinculos pessoais constituidos. 
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5.8 Cadastramento, Garantias, Exigencias 

Quando o cliente se inscreve para obter cn5dito, sao registrados seus dados pessoais e 

documentais para a realiza9ao de urn cadastro. Os documentos usualmente exigidos pelas 

organiza9oes sao Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e comprovante de 

residencia. Deve-se atentar que boa parte da popula9ao de baixa renda nao possui 

comprovante de residencia. As organiza9oes realizam consulta cadastral do cliente junto aos 

6rgaos de prote9ao de cnSdito (SPC, SERASA). Estabelece-se entao o valor do limite de 

credito. Nao havendo qualquer restri9ao, o emprestimo e liberado ao cliente. 

Ainda existe bastante insatisf~ao com rela9ao a imposi9ao de garantias como pre

requisito para obten9ao de credito. Foram destacadas as exigencias de fiadores para pessoas 

fisicas, sendo que em muitos casos e exigida a presen9a fisica do fiador na organiza9ao de 

microcredito para assinatura do contrato de credito, o que nem sempre e viavel. 

5.9 Aprova9ao, acompanhamento e renova9ao de Credito 

A aprovayaO de credito por parte das organizayoes e relativamente rapida, conforme 

avalia9ao da maioria dos clientes, levando de dois dias (menor prazo verificado ate dez dias 

(maior prazo ). 

Nas regioes Norte/Nordeste/Centro-Oeste observaram-se as seguintes particularidades 

relacionadas ao acompanhamento e renova9ao do credito: 

a) cria9ao de urn setor de cobran9a visando deixar o tecnico com mais tempo livre 

para poder conceder mais novos creditos; 

b) acompanhamento da carteira por parte do agente de credito esta atrelado ao papel 

capacitador de clientes. 

Janas regioes Sul/Sudeste, sao observados: 

a) postura pr6-ativa com rela9ao ao controle da inadimplencia; 

b) em caso de Sociedade de Credito ao Microempreendedor, o controle e feito 

segundo as regras defmidas pelo Banco Central; 

c) 0 gerente da loja eo responsave~ mas o agente tambem toma conhecimento da 

saude da carteira; 

d) 0 analista de credito e entendido nao como gestor de carteira, mas sim como urn 

gestor de neg6cio. 
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5.10 Planejamento estrategico 

As organiza~oes de microcredito normalmente realizam a elabora~ao de planejamento 

estrategico. Em geral, os sistemas de informatica utilizados pelas organiz~oes de 

microcredito sao considerados pelas pr6prias ineficientes, nao permitindo flexibiliza~ao de 

produtos, de politicas de credito, parametriza~ao8 • 

Nao foram verificados a comunica~ao e o marketing como algo estrategico para as 

organiza~oes. 0 marketing nao existe no planejamento estrategico e nao ha urn plano de 

marketing especifico. Algumas organiza~oes possuem contratos com empresas de publicidade 

e implementam suas ~oes de marketing. Entretanto, a grande maioria avalia que o melhor 

divulgador da organiza~ao e o proprio cliente, na divulga~ao boca a boca. Tambem e comum 

a divulga~ao em centros populares. Utilizam-se usualmente como material de comunic~ao 

panfletos, bones e camisetas. 

Sao estrategias particularmente observadas nas regioes Norte/Nordeste/Centro-Oeste: 

a) campanha denominada "cliente que traz clientes"; 

b) gerentes de credito tern quotas mensais para gastos com materiais necessarios, 

como carro de som e anuncios em radios regionais. 

Ja nas regioes Sul!Sudeste, observou-se: 

a) vinculac;ao do programa de credito a outros programas sociais; 

b) realizac;ao de pesquisa sobre os habitos dos clientes; 

c) articula~oes com o Servic;o de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

para divulgar a organiza~ao e captar clientes. 

5.11 lnvestimento nas organizac;oes 

As organizac;oes que utilizam fmanciamento, tanto do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econ6mico e Social (BNDES) como do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), tendem a considerar a linha do segundo banco mais adequada as 

suas necessidades. Destacam a preocupac;ao do BID com a expansao sustentavel da 

organizac;ao, alem de condi~oes de emprestimos melhores, linhas mais acessiveis, juros 

menores, carencia maior e parcelamento mais longo. 

Com rela~ao a investimentos nas organizac;oes, observou-se nas regioes 

Norte/Nordeste/Centro-Oeste as seguintes particularidades: 

8 Flexibilidade de se fuzer politica segmentada por setores, a partir de parfunetros para se tomar decisao. 
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a) busca de recursos do DesenBahia (Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia) 

e do CredBahia, programa do govemo estadual; 

b) busca de recursosjunto ao BID. 

Janas regioes Sul!Sudeste, sao observados: 

a) pouco sucesso na obten9ao de recursos dos financiadores intemacionais; 

b) busca de recursos no BNDES; 

c) busca de recursos do Fininvest (Unibanco ); 

d) entendimentos que desenvolvimento de novos produtos e a saida para capta9ao de 

mais recursos. 

5.12 AvaliR9oes: Tamanho de Mercado e Limita9oes para expansao 

Algumas avalia9oes foram identificadas ap6s entrevistas com os gerentes das 

organiza9oes: 

a) Ha carencia de planos de marketing diagnosticando o tamanho do mercado e 

estrategias para atingi-lo. Neste sentido, muitas vezes o dimensionamento do 

tamanho do mercado fica prejudicado pela falta de exatidao na defini9ao do perfil 

de cliente que a organiza9ao pretende atingir. 

b) Muitos clientes potenciais das organiza9oes sao automaticamente recusados por 

possuirem restri9ao no SERASA e SPC, reduzindo bastante o tamanho de mercado 

admissivel pelas organiza9oes. 

c) 0 Banco do Nordeste do Brasil - BNB, (mica organiza9ao que realizou estudo 

especificamente para avaliar o tamanho de seu mercado, constatou que ainda 

existem tres milhoes de clientes potenciais somente no Nordeste. 

Com rela9ao a identifica9ao das principais limita9oes para a expansao do microcredito, 

verificou-se que nas regioes Norte/Nordeste/Centro Oeste foram principalmente destacadas: 

a) problemas culturais ou de expectativa, muitas vezes o empreendedor preferiria nao 

crescer, para nao ter que se endividar; quanto menos educado o cliente, maior 

receio teria em tomar credito; inexistencia de predisposi9ao da demanda em tomar 

credito; 

b) inadimplencia dos clientes que estariam com nomes inscritos no SERASA e SPC; 

c) limita9ao geografica para expansao (as organiza9oes nao conseguiriam atuar no 

interior sem incorrer em custos extremamente elevados); 
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d) problemas de divulga<;ao e marketing (falta de recursos para divulga<;ao); 

e) carencia de recursos fmanceiros para elabora<;ao de novos produtos, tecnologia, 

pesquisas em prol de maior conhecimento de mercado; 

f) existencia de recursos do govemo para microcn!dito muito caros (tanto do BNDES, 

Banco do Brasil e a Caixa); 

g) existencia de concorrentes, como financeiras (Losango, Fininvest) e bancos 

comerciais (que oferecem cn!dito individual automatico em conta corrente). 

Ja nas organiza<;oes das regioes SuVSudeste, foram identificadas as seguintes 

limita<;oes: 

a) ausencia de legisla<;ao apropriada que se traduza em empenho real do govemo com 

tributos que incentivem os pequenos empreendedores; 

b) problemas de divulga<;ao institucional do microcredito e ausencia de estrategias de 

marketing eficientes; 

c) falta de conhecimento financeiro suficiente por parte das organiza<;oes de 

microfinan<;as; 

d) desconfian<;a da credibilidade dos programas de microcredito; 

e) incapacidade do cliente de microcredito se auto-gerenciar; 

f) forte presen<;a do mercado bancario em algumas capitais, o que propicia forte 

concorrencia; 

g) alto grau de endividamento entre os clientes de microcredito; e 

h) sobreposi<;ao de altemativas de credito, levando o cliente a nao conseguir arcar 

com suas dividas. 

5.13 Conclusao: Urn modelo (mico com algumas vantagens e desvantagens 

Na experiencia brasileira, observa-se pouca diversidade metodol6gica na pratica do 

microcredito, o que certamente cerceia a supera<;ao de problemas relacionados as 

especificidades do ambiente em que os programas se inserem. A reprodu<;ao repetida dos 

modelos inicialmente implantados pode ter levado, inadvertidamente, a uma padroniza<;ao das 

formas de execu<;ao, o que tolheu a inova<;ao e a criatividade. Desta forma, e bastante 

plausivel que alguns dos fatores limitantes para a massifica<;ao do microcredito no Brasil 

estejam associados a aspectos metodol6gicos das organizai(Oes praticantes. 

Os principais problemas com rela<;ao aos programas de microcredito sao os seguintes: 
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a) 0 juro cobrado e muito alto. Os clientes, de forma geral, demonstraram grande 

capacidade de comparar diferentes taxas disponiveis no mercado; 

b) 0 teto do montante do emprestimo e muito baixo. Muitos clientes revelaram que 

possuem necessidade de financiamento superior ao teto disponibilizado pela 

organizayao de microcredito; 

c) 0 valor do emprestimo demandado nem sempre e atendido pela organizayao de 

microcredito; 

d) Em muitas organizayoes, ha existencia de carencia para pagamento da divida; 

e) Pouca flexibilidade de regras em algumas organizayoes (parcelamento rigido, 

impossibilidade de quitar divida fora dos prazos estabelecidos); 

f) Condicionamento rigido do emprestimo a determinado uso dos recursos; 

g) Obrigayao de formayao de grupos solidarios, em caso de organizayoes que 

condicionam o credito a esta modalidade; 

h) Exigencias de garantias muito rigidas para disponibilizayao do credito individual; 

i) Poucas vantagens para o cliente que renova emprestimos. 

Os programas de microcredito tern, entre suas premissas, que o mercado tradicional de 

credito nao atende adequadamente aos segmentos mais pobres, os pequenos empreendedores 

urbanos, o setor informal e os produtores rurais. Para os praticantes e promotores do 

microcredito, o sistema bancario brasileiro nao oferece credito aos segmentos mais pobres, 

em parte por distoryoes causadas por longo periodo inflacionario, em parte por fatores que 

podem resumir-se como urn mercado imperfeito por causa dos altos custos de adquirir 

informayao sobre clientes pequenos. Dessa forma, o mercado de credito aos pequenos 

produtores urbanos e rurais seria urn campo vasto, a ser explorado por organizayoes com alto 

grau de focalizayao, atraves de metodologias especificas para esse segmento. 

Algumas sugestoes, ainda que necessitem ser melhor trabalhadas, podem ser 

realizadas a titulo preliminar no ambito destas conclusoes: 

a) 0 conceito de credito precisa ser mais e melhor debatido. Para os tomadores, as 

diferenyas entre investimento e consumo praticamente nao existem. 

b) E necessario avaliar se o credito e suficiente para esses clientes. Muitos parecem 

precisar de outros produtos financeiros, como uma conta em banco, urn talao de 

cheques e mesmo urn seguro. E necessario, entao passar a lidar como conceito de 

microfinanyas, tornado como urn conjunto de produtos e serviyos financeiros 

adequados a populayao de menor renda. 
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c) 0 foco destes programas deve ser clarificado. Os mais pobres, que parecem ser os 

esquecidos dos programas atuais segundo o qual o microcredito e uma politica 

adequada para resolver a pobreza, necessitam de outro tipo de atendimento. 

Enquanto para os atuais clientes que tern uma estrutura produtiva viavel ha 

necessidades reais de credito e inser~ao no mercado fmanceiro, parece que para os 

mais pobres sera necessaria discutir uma politica de subsidios e a necessaria 

conexao dessas iniciativas com outras que estejam focalizadas no combate a 
pobreza, visando urn atendimento mais integrado das necessidades dessa 

popula~ao. 

6. A V ALIA<;AO DA CONCORRENCIA 

Principais Concorrentes do Banco Popular: 

a) lnstitui~oes Financeiras Bancarias 

• Bradesco 

- .. .J~,· 
BANCO POSTA!. 

0 Bradesco atua com correspondentes bancarios nos Correios: o Banco Postal. Desde 

o dia 25 de mar~o de 2002, os servi~os do Banco Postal come~aram a ser oferecidos nas 

agencias pr6prias dos Correios. 0 contrato preve a utiliza~ao da estrutura dos Correios 

durante cinco anos (2006). 

Destaques: 
./ 5.378 Postos de Atendimento instalados nas agencias pr6prias dos Correios . 

./ A expectativa e atingir 5.500 agencias dos Correios ate o fnn de 2005 . 

./ 0 cronograma de constitui~ao do Banco Postal preve a ativa~ao de 8 mil 

pontos de atendimento ate 2006 . 

./ 0 Banco Postal possui 2, 5 milhoes de correntistas . 

./ Os clientes do Banco Postal podem tambem utilizar toda a rede Bradesco, 

Bancos Dia e Noite, Fone Facile Internet Banking. 

Produtos/Servicos: 

./ Abertura de conta . 

./ Recebimentos de contas de concessiomirias . 

./ Recebimento de titulos e tributos . 

./ Pedido de cartao e talao de cheques. 



../ Pagamentos (salarios, beneficios, etc) . 

../ F omecimento de saldos e extratos . 

./ Realiza~ao de depositos, saques e transferencias . 

./ Recep~ao e encaminhamento de pedidos de emprestimos e financiamentos. 

Outras Informacoes: 
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./ Abertura da Conta Facil: somente nas agencias pr6prias dos Correios 

( credenciadas) e no Bradesco - a conta e aberta mediante urn deposito minimo 

de R$ 5,00. 

Nem todas as agencias pr6prias atuam como Banco Postal (ate o fmal de 2005 

todas as agencias pr6prias deverao estar atuando como correspondentes) . 

./ Franquias: atualmente, os franqueados nao efetuam opera~oes do Banco Postal. 

Franqueados devem operar com o Banco Postal a partir de junho/05 . 

./ Tarifas: R$ 0,90 (dos R$ 1,10 pagos pelo cliente) a cada boleto de cobran~a . 

./ Faturamento: A estimativa feita pelos Correios, considerada conservadora, e de 

R$ 2,5 bilhoes (nos cinco anos). 

Investimentos previstos na parceria: 

./ Correios: R$ 30 milhoes em tecnologia . 

./ Bradesco: R$ 10 milhoes para co nectar seus equipamentos a rede postal. 

Metas I Tendencias: 

./ 0 Bradesco dispoe de 2.754 estabelecimentos (154 agencias dos correios e 

2.600 franqueados} prontos para serem efetivados como correspondentes do 

Banco Postal a qualquer momento . 

./ 0 Bradesco conta tambem com 2.228 postos de atendimento . 

../ Rede Possivel: 10.360 pontos ( considerando Banco Postal + Correspondente 

Bancario). 

• LemonBank 

• 0 Danca de todo brasileiro 

0 Lemon Bank possui em tomo de 3. 7 50 correspondentes bancarios, em 18 UF e DF 

( cerca de 1 060 municipios ). Atua exclusivamente por meio de correspondentes bancarios, tern 

forte presen~a no Nordeste e seus pontos de atendimento estao localizados em 

estabelecimentos como farmacias, supermercados e padarias. 
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Em fevereirol2003 o Lemon estabeleceu parceria com o Multibank- rede de cobran9a 

e recebimentos - e o principal "Gestor" do Lemon Bank no Nordeste. A rede de 

correspondentes do Multibank conta com mais de 360 Pontos de Atendimento na regiao (90 

deles em Joao Pessoa - maior rede bancaria do Estado ), estando presente tambem em 

Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe. 

Recentemente, o Lemon firmou parceria com o Banco Bonsucesso - com sede em 

Belo Horizonte/MG - que e o responsavel pela operacionaliza9ao dos emprestimos aos 

aposentados (INSS). 

Destagues: 

./ 0 Lemon registrou em 2004 cerca de 72 milhoes de transa9oes e urn volume de R$ 

5,1 bilhoes (88% acima do movimentado no exercicio anterior) . 

./ Media mensal de transa90es por correspondente: 1.600 . 

./ Em 2005, a expansao inclui acrescimos a rede na Bahia e no Maranhao, alem de 

unidades em Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

ProdutosiServicos: 

./ Conta corrente (Conta Brasil): atualmente, a abertura de novas contas esta 

suspensa . 

./ Cartao de Credito (Lemon Bank Visa): exige comprova9llo de renda I analise de 

credito . 

./ Cartao Magnetico, Talao de Cheques . 

./ Recebimento (ponto forte do Lemon): pode receber quase todos os documentos 

que podem ser autenticados ( exceto alguns boletos do servi9o publico federal) 

mediante convenio . 

./ Emprestimo INSS: produto em destaque no momento. 

- Exemplo: renda de R$ 260,00 I emprestimo de ate R$ 1.600,00. 

-E necessario ter conta (mas nao precisa ser do Lemon). 

- Parcelas com debito automatico na conta. 

- Ponto de Atendimento faz o cadastrolproposta e encaminha ao Lemon I Banco 

Bonsucesso para concretiza9ao da opera9ao I credito . 

./ Outros Produtos: Bilheteslloterias, raspadinhas, Tele-sena, recarga celular etc. 

Comunicacao Visual: 

./ Sinaliza9llo: 
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- Pontos de Atendimento(P A) bern sinalizados; geralmente com bandeira na parte 

extema. 

- A cor (verde limao) ajuda a identificar o P A. 

- Muitos cartazes no interior dos pontos com informa9ao sobre os produtos e 

servi((os oferecidos. 

Outras Informacoes: 

./ Equipamentos: OS pontos possuem 02 maquinas para atendimento . 

./ Pagamentos: 

- Convenios- maximo R$ 3.000,00 (em especie ou cheque); 

- Ficha de Compensa9ao -maximo R$ 1.000,00 (em especie, ate as 18:00 horas) . 

./ Incentivo/Sorteio: para incentivar a utiliza9ao do P A, alguns correspondentes 

promovem sorteios, premiando os clientes com televisao, radio, bicicleta etc . 

./ Concorrentes: Lotericas e Banco Postal. 

Metas I Tendencias: 

./ Incremento anual de 300 e 500 lojas como correspondentes, ate 2006 . 

./ Solidificar presen9a no Nordeste . 

./ Investir em solu9ao tecnol6gica (cartao de debito) que dispense o uso fisico do 

dinheiro para o pagamento das fichas de compensa9ao . 

./ 0 dinheiro recebido do Correspondente Bancario tern de ser depositado e o banco 

tern de bancar um dia de float, o que gera urn fluxo negativo, alem do risco no 

transporte do numerario ate o banco. 0 Lemon esta buscando uma tecnologia que 

possibilite ganhar esse dia (de float), visando incrementar a rentabilidade do 

neg6cio . 

./ Novos produtos em 2005. 

- Conta Empresa (Pessoa Juridica), Folha de Pagamento e Limite de Credito 

Especial. 

- Credito Digital: oferta de todos os produtos pre-pagos de telefonia de maneira 

eletronica, eliminando a necessidade do cartao fisico. 
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• Caixa Economica Federal (CAIXA Aqui) 

CAl :A 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

A Caixa encontra-se presente em todos os 5.561 municipios brasileiros. Foi a primeira 

institui~ao fmanceira a utilizar-se dos correspondentes bancarios, atraves das casas lotericas, a 

principio. Posteriormente, foram estabelecidas parcerias com padarias, farmacias e outros 

estabelecimentos comerciais . 

Destaques: 

-2004 

-2005 

./ A Caixa tern convenio com 8.916 casas lotericas e conta com correspondentes 

bancarios em 2.998 empreendimentos comerciais (identificados pela marca 

Caixa Aqui) . 

./ Nem toda loterica atua como correspondente Caixa Aqui. 

./ Lotericas: realizaram 1.023.210.000 transa~oes bancarias em 2004 . 

./ Outros correspondentes: realizaram 31.640.000 transa~oes bancarias, sendo 

cerca de 12.000.000 de pagamentos de beneficios sociais do Govemo Federal. 

./ A Conta Caixa Aqui registrou a abertura de mais 1.085.000 de contas no ano 

de 2004, ultrapassando a marca dos 2,2 milhoes de clientes . 

./ Cerca de 20.000 contas foram abertas nos correspondentes bancarios . 

./ A Caixa ofereceu no ano de 2004, credito pre-aprovado - no valor de R$ 200 e 

juros mensais de 2% - para I ,2 milhao de clientes da conta simplificada Caixa 

Aqui. 

./ A linha de credito foi utilizada por 481 mil pessoas, perfazendo R$ 235 

milhoes em emprestimos concedidos . 

./ Micropenhor: realizadas 578 mil opera~oes no total de R$ 137 milhoes. 

./ A Caixa espera conquistar mais de 2 milhoes de novos clientes . 

./ Para atingir essa meta, a institui~ao vai investir em campanhas e deveni mudar 

o nome do programa Caixa Aqui - criado para identificar os correspondentes 

bancarios. 

Produtos I Servicos: 

./ Os correspondentes efetuam a venda dos produtos e servi~os da Caixa. 
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"" Cliente do Caixa Aqui tern acesso a servi~os fmanceiros, como emprestimos 

pessoais e cartao de credito. 

"" Conta corrente: abertura realizada nas agencias da Caixa e em correspondentes 

bancarios autorizados. 

"" Ao abrir a conta, o cliente recebe urn taUlo de cheque e nao tern limite de 

movimenta~ao. 

"" Custo de manuten~ao da conta: zero (nao e cobrada tarifa). 

"" Determinados pontos (lotericas) s6 realizam recebimentos (luz, agua etc.). 

"" Cartao Caixa Aqui MasterCard: acesso ao credito para a popula~ao de baixa 

rend a. 

"" Micropenhor: altemativa de credito facil e com juros baixos para a popula~ao 

de baixa renda. 

Outras Informacoes: 

"" Tarifas: R$ 0,26 por opera~ao, independentemente do valor do documento. 

"" Logistica: transporte de numerario feito pelo correspondente. 

"" Seguran~a: por conta do correspondente. 

"" Lotericas: nem toda loterica atua como correspondente Caixa Aqui. 

"" Incompatibilidade tecnol6gica: mais dois mil correspondentes bancarios usam 

tecnologia diferente da utilizada pela Caixa. · 

Metas /Tendencias: 

"" Conta Caixa Aqui: 0 programa tern por meta atingir 25 milhoes de clientes 

(classes C, D e E) e espera fechar este ano com 4,5 milh5es de correntistas. 

"" Logistica!Redimensionamento do modelo: correspondentes querem que a 

Caixa assuma a responsabilidade pelo transporte do numerario recebido nas 

casas lotericas. 

• Banco PanAmericano 

Autorizado para atuar como banco multiplo desde 1990, o Banco PanAmericano S/A 

iniciou opera~ao com as carteiras comerciais e credito, financiamento e investimento. Nesses 

14 anos, o Banco ampliou sua atua~ao no mercado, com presen~a em todo o territ6rio 
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nacional. Em 2004, possuia 130 lojas pr6prias e 12.000 parceiros comerciais . 

Destagues: 

./ No inicio de 2005, o Bradesco e o PanAmericano fecharam parceria para 

oferecer credito consignado a beneficiarios do INSS. 0 Bradesco fomecera 

recursos de ate R$ 7,2 bilhoes para referido produto . 

./ A tendencia e que o PanAmericano saia do centro dos rumores sobre uma 

eventual venda (para o Citibank) e que ganhe :ffilego para entrar na promissora 

area de credito a aposentados. 0 INSS tern 22 milhoes de beneficiarios, que 

recebem R$ 10,5 bilhoes todo mes e pod em, teoricamente, tomar em credito 

ate 30% do salario liquido. 

./ Credito Consignado (INSS) -tam bern chamado de Crediamigo . 

./ A campanha do novo produto custara R$ 50 milhoes . 

./ 0 produto esta disponivel nas 130 lojas do Panamericano e e oferecido, 

tambem, por 200 promotores e nas 35 lojas do Bau . 

./ 0 prazo e de ate 48 meses e custa de 1, 7 5% a 3,90% ao mes. Os emprestimos 

variam de R$ 300 a R$ 15 mil. 

Produtos I Servicos: 

./ Financiamento 

./ Credito Pessoal 

./ Investimentos 

./ Cartao de Credito 

./ Cons6rcio e Seguros 

Metas I Tendencias: 

./ 0 planejamento estrategico do PanAmericano preve a abertura de mais 50 lojas 

neste ano . 

./ 0 banco quer produzir R$ 200 milhoes por mes em credito consignado . 

./ Venda do banco: o banco continua sendo citado como urn dos alvos naturais 

para quem quer abreviar a expansao no mercado de varejo. 

• Citibank 

citibank 
Citigroup fechou a venda, nos Estados Unidos, de sua unidade de seguros Metlife, por 
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US$ 11,5 bilhoes, aumentando os comentarios no mercado financeiro de que a corpora~ao 

poderia comprar urn grande banco de varejo no Brasil - considerando o sucesso que teve no 

Mexico - diante do refor~o do caixa. 

Destagues: 

t/ A institui~ao americana ainda nao conseguiu emplacar no varejo bancario 

brasileiro. 

t/ 0 mercado acompanha, ainda, a possivel aquisi~ao do Banco Panamericano, 

do Grupo Silvio Santos. 

t/ 0 grupo nao esconde a sua inten~ao de atuar no varejo brasileiro e crescer por 

meio de aquisi~oes 

t/ 0 Citigroup tende a assediar o maior ou o segundo maior banco de urn pais, 

quando planeja urn grande movimento 

Metas I Tendencias: 

t/ lnser~ao no varejo brasileiro 

t/ Aquisi~ao de urn grande banco de varejo 

t/ Possivel compra do Banco Panamericano 

• Santander 

• Banco Santander 

Ha 21 anos no Brasil, o Banco Santander tern urn vasto hist6rico de aquisi~oes e 

continua crescendo. As aquisi~oes do Conglomerado Financeiro Meridional ( composto pelo 

Banco Meridional e pelo banco de investimentos Bozano, Simonsen) e do controle acionario 

do Banespa, evidenciam a estrategia de consolida~ao do Santander no Brasil, principalmente 

nas regioes Sui e Sudeste, onde estabeleceu sua base de crescimento. 

0 banco pretende materializar estrategias especificas para o varejo 

Destagues: 

t/ Pretende a aumentar de tamanho de novo 

t/ Rede: 1.804 pontos-de-venda 

t/ Clientes: 6,5 milhoes 

Metas I Tendencias: 

t/ Fortalecimento no mercado de varejo 

-/ Novas aquisi~oes 
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b) Institui~oes Financeiras Nao Bancarias (F inanceiras) 

• Fininvest 

4@iifii» 
A Fininvest (fundada em 1961), e uma empresa do Conglomerado Unibanco. Hoje, e 

reconhecida por seus parceiros como uma das organiza~oes de maior credibilidade e tradi~ao 

em seu segmento . 

Destaques: 

./ Lider no mercado nacional de credito ao consumo, a Fininvest conta com uma 

variedade de produtos e servi~os nas linhas de Credito Pessoal, Cartao de 

Credito, Credito Direto ao Consumidor, Seguro e Capitaliza~ao. 

./ Alem da Fininvest, o Unibanco administra a Hipercard, administradora de 

cartoes ligada a rede de Supermercados Bompre~o, do Recife·; a Unicard 

Banco Multiplo, a LuizaCred (associada a rede Magazine Luiza) e a PontoCred 

(associada a rede Ponto Frio) . 

./ Rede: 252 lojas pr6prias e mais de 6 mil estabelecimentos cadastrados no 

CDC . 

./ Clientes: 3,9 milhoes de clientes ativos. 

Produtos I Servicos: 

./ Microcredito Fininvest: 

- Emprestimo de R$ 400,00 ate R$ 1 0.000,00. 

- Taxa de juros de 3,6% ate 4,2% a.m. 

- Tarifa de 5% sobre o valor do emprestimo 

Metas I Tendencias: 

./ Continuar expansao no varejo, incrementando: 

Fomecimento de credito a popul~ao de baixa renda. 

• Losango 

~~Losango 
Muito mais que credito. 

0 HSBC adquiriu, em 2003, a fmanceira Losango- uma sociedade de concessao de 

creditos que atua ha mais de 30 anos em parceria como comercio varejista, cuja carteira de 
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clientes passa de 15 milhoes de pessoas. A institui~ao pretende atuar mais forte nos 

segmentos C, D e E . 

Destagues: 

./ A Losango responde por cerca de 30% dos financiamentos diretos concedidos 

nas lojas do pais . 

./ 0 HSBC arrematou o Lloyds Bank por R$ 2,3 bilhoes, com o objetivo 

principal de incorporar a seu patrimonio a fmanceira Losango . 

./ 0 HSBC comprou tambem a financeira CrediMatone, com forte atua~ao no sui 

do pais e fechou acordo com o Banco Schahin, que pode inflar a sua carteira de 

credito consignado em aproximadamente R$ 3 bilhoes nos pr6ximos cinco 

anos. 

./ Em 2004, a Losango emprestou R$ 3,5 bilhoes ao varejo e pessoas fisicas . 

./ Rede: 320 filiais (compartilhadas como HSBC) . 

./ 20 millojas parceiras que fmanciam suas vendas pela Losango . 

./ Clientes: 12 milhoes. 

Estrategia de Marketing: 

./ Apesar de OS clientes da Losango - pertencentes as classes c, D e E -

assistirem televisao com freqiiencia (96% tern o aparelho em casa), o radio foi 

detectado como urn meio muito eficaz de comunic~ao. A empresa escolheu 

14 dos principais comunicadores do Brasil para auxiliar na divulga~ao de suas 

campanhas no radio. 

Metas I tendencias: 

./ 0 HSBC pretende refor~ar sua atua~ao no varejo . 

./ A ideia e induzir parte da clientela da Losango a migrar para o HSBC . 

./ A Losango pretende crescer 50% em 2005 e emprestar ao varejo e pessoas 

fisicas cerca de R$ 4,8 bilhoes . 

./ A Losango pretende elevar sua representa~ao a 32 mil estabelecimentos ate 

2007, com foco nas classes C e D, nesse caso. 

• Taii 
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A cria~ao da financeira Taif sinalizou a estrategia do Itau: firmar novas parcerias no 

sentido de fortalecer sua posi~ao no mercado de varejo. 

Destagues: 

Neste ano o banco Itau fani novos investimentos 

../ Novas Parcerias . 

../ Taif: a expectativa e chegar I 50 pontos neste ano e a 900 pontos em 2006 . 

../ Amplia~ao da rede do Banco (mais de I 00 agencias). 

../ Selada a parceria com a rede de supermercados Pao de A~ucar, neg6cio que 

custou R$ 455 milhoes ao Banco Itau . 

../ Nova financeira: preliminarmente chamada Americanas-Taif. 

../ A Americanas-Taii nasceni com capital social de R$ 80 milhoes. Cabera ao 

Itau a gestao do neg6cio. 

Metas I Tendencias: 

../ Intensi:ficar seu posicionamento no mercado de varejo atraves de parcerias . 

../ Consolidar as atividades da financeira Taii, direcionada para o varejo. 

c) Institui~oes Nao Financeiras 

• Casas Bahia 

A rede varejista Casas Bahia, maior rede de eletrodomesticos e m6veis do Brasil, 

elegeu a popula~ao de baixa renda como seu publico-alvo. 

Firmou parceria como Bradesco para financiamento a clientela da rede. 

Destagues: 

../ Rede: 378lojas (SP, RJ, MG, MS, DF, SC e PR) . 

../ Clientes: I6 milhoes (classes C,D e E) 

../ Faturamento anual: cerca de R$ 9 bilhoes . 

../ Carteira: em tomo de II milhoes de clientes. 

Metas I Tendencias: 

../ Consolidar posi~ao de lider varejista . 

../ Incrementar o volume de vendas . 

../ Ampliar rede I numero de lojas. 
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7. CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES 

Qualitativamente, o processo de pesquisa foi especiahnente rico ao abrir urn campo de 

re:flexao que ofereceu explica~oes a distancia entre demanda e oferta de microcredito e as 

diferen~s regionais. Os objetivos propostos tambem foram atingidos a medida que 

conseguimos obter respostas para as questoes de pesquisa. 

A oferta de microcredito ainda e muito pequena face a demanda potencial no Pais. 

Estimativas atuais apontam que todos os programas de microcredito atendem menos de tres 

por cento do mercado potencial. Existem hoje cerca de 13,9 milhoes de 

microempreendimentos no Brasil, dos quais grande parte nao tern acesso ao credito oferecido 

pelo sistema financeiro tradicional. 

Portanto o acesso da popula~ao de baixa renda ao microcredito ainda e reduzido. 

Alega-se que essa popula~ao, na maioria dos casos, nao possui condi~oes educacionais, 

culturais e economicas minima para utiliza~ao do credito. Nesse sentido, coloca-se a 

importancia da integra~ao com as demais politicas sociais para que os resultados sejam 

positivos. 

No processo de pesquisa foi confirmado que existem pniticas gerenciais e operacionais 

distintas que permitem explicar parte significativa das desigualdades regionais na oferta de 

microcredito. A redu~ao dessas desigualdades constitui urn desafio, na medida em que 

pratica-lo nas localidades menos desenvolvidas com continuidade e sustentabilidade e 

fundamental para redu~ao das iniqUidades regionais e sociais. 

Alem disso, as entrevistas permitiram tra~ar urn quadro sobre a opera~ao do 

microcredito no Brasi~ uma vez que, na sele9ao das organiza~oes foram privilegiadas as 

experiencias consideradas mais emblematicas do caso brasileiro. Isso permitiu aprofundar o 

entendimento das estrategias e limi~oes vislumbradas quanto as possibilidades de amp li~ao 

da oferta de microcredito. 

Os principais resultados da pesquisa apontaram que os clientes vern nas entidades de 

microcredito uma altemativa importante, mas nao unica, dentro de sua estrategia de 

financiamento. Foi constatado que a maioria dos clientes de microcredito possui 

conhecimento bastante apurado de todas as altemativas de credito existentes no mercado e 

factiveis a suas restri~oes de garantias, alem de compararem taxas de juros e demais 

condi~oes a partir de analise comparativa bastante sofisticada. 

0 microcredito democratiza o acesso ao credito, fundamental para a vida modema, do 

qual grande parte dos brasileiros esta excluida. A disponibilidade de credito para pequenos 
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empreendedores de baixa renda, capazes de transforma-lo em riquezas para eles pr6prios e 

para o Pais, faz do microcredito parte importante das politicas de desenvolvimento. 

A gera((ao de trabalho e renda para as familias usuarias vern introduzindo urn papel 

estrategico para o microcredito, com o favorecimento de formas altemativas de ocupa((ao e o 

aumento da produtividade dos pequenos empreendimentos. Tambem e ferramenta importante 

no processo de combate a pobreza, na medida que o acesso ao credito produtivo contribui 

para a me1horia da qualidade de vida do segmento pertencente a base da piramide economica 

e social. 

0 impacto social do microcredito, embora de dificil mensura((ao, e reconhecidamente 

positivo, resultando em melhores condi((oes habitacionais, de sruide e alimentar para as 

familias usuarias. Alem disso, contribui para o resgate da cidadania dos tomadores, com o 

respectivo fortalecimento da dignidade, a eleva((ao da auto-estima e a inclusao em patamares 

de educa((ao e consumos posteriores. 

Apesar de estar em fase de estrutura((ao, o setor de microcredito vern sendo favorecido 

pela estabilidade economica, que por si s6 e urn fator indispensavel ao seu fortalecimento. 

Alem disso, as institui((oes tern adquirido escala, novos atores tern ingressado no setor publico 

e o Poder PUblico tern atuado decisivamente na constru((ao de urn ambiente institucional 

favoravel. 

Entretanto, ainda sao muitos os desafios para uma adequada consolida((ao e expansao 

do microcredito no Pais. 0 montante dos recursos destinados ao setor, os numeros de 

opera((oes e de institui((oes sao pequenos se considerarmos o tamanho da economia brasileira, 

em especial do setor informal. 

Finalmente, e primordial que as institui((Oes de microcredito alcancem niveis de escala 

adequados e eficiencia a presta((ao dos servi((os prestados, o que advem da utiliza((ao de 

tecnologia microfinanceira, incluindo recursos humanos e estruturas gerenciais 

especializadas. A evolu((ao da oferta de microcredito para uma industria microfinanceira com 

institui((Oes que ofere((am servi((OS financeiros de forma permanente, com alta produtividade e 

baixa inadimplencia, constitui o desafio maior do setor no Brasil. Sao esperados impactos 

positivos da consolida((ao dessa industria no nivel de renda e consumo das familias, 

principalmente aquelas de baixa renda. 

A atividade de microfinan((as no Brasil pode ser uma importante ferramenta de 

inclusao social e diminui((ao das enormes diferen((as economicas, ao permitir o acesso das 

popula((oes mais carentes a produtos e servi((OS financeiros, atraves da dissemina((ao de pontos 

de atendimento em c0rrespondentes bancarios, por exemplo. Agindo assim, o Brasil vai dar 



62 

mais urn passo para evitar a concentra~ao de renda e permitir a urn capitalismo menos 

excludente. 

Nos pr6ximos dez anos, a economia brasileira deveni crescer em media 5% ao ano. 

lsso vai levar a uma grande transform~ao na sociedade. Novas oportunidades serao criadas. 

Milhoes de pessoas que estao na informalidade poderao se beneficiar desse crescimento, se 

tiverem acesso a produtos bancarios, inclusive ao credito e a poupan~a. Portanto hci excelentes 

perspectivas para a microfinan~as no Brasil. 

Como recomend~ao fmal, propoe-se que futuros estudos sobre o fmanciamento aos 

pequenos empreendedores tenham como foco as necessidades e a inser~o dessas pessoas, 

buscando compreender com mais clareza, como esses microempreendedores se fmanciam e 

quais as suas necessidades de produtos e servi~os no mercado fmanceiro, considerando seus 

diferentes graus de organiza~ao e inser~ao no mercado bancario. 
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