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RESUMO 

 

 

Os efeitos da globalização, as profundas mudanças nas organizações 

empresariais, transnacionais, a reestruturação produtiva, vêm provocando drásticas e 

dolorosas transformações no mundo do trabalho. Somam-se a este quadro a 

negligência e parcialidade por parte dos órgãos responsáveis pela formulação e 

implementação das políticas públicas para promoção de trabalho, emprego e renda. 

Este trabalho busca focalizar algumas questões atuais e relevantes no intuito de 

respaldar as instituições e atores, formuladores e implementadores, para a prática de 

ações que conduzam à efetividade das políticas sociais. 

Como opção de trabalho, emprego e renda, considera-se de suma importância 

o incentivo para consolidação de micro e pequenas empresas, como alternativa para 

inserção do excessivo contingente de força de trabalho, sobre o qual a ascensão da 

informalidade vem se revelando como alternativa irreversível e contundente. 

Entre as políticas de apoio a micro e pequenos empreendimentos, surge o 

microcrédito como mecanismo que tem por base a acessibilidade de recursos aos até 

então excluídos pelo sistema financeiro tradicional. No Paraná, o Banco Social é o 

organismo responsável pela implementação do um Programa Estadual de Microcrédito. 

Como objeto de estudo, na presente dissertação será focalizado o desempenho 

quantitativo e qualitativo da entidade executora desse programa no estado, além da 

abordagem sobre a dinâmica da informalidade e a efetividade do microcrédito como 

alternativa para a melhoria dos empreendimentos informais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para melhor entendimento, este trabalho iniciará por uma contextualização 

abrangente em relação ao assunto a ser abordado. Trata-se do problema correlato ao 

mundo do trabalho que, diante da sua gravidade, merece maior consideração pelas 

instâncias condutoras das políticas socioeconômicas em todas as esferas.  

Considerando-se o mundo do trabalho, comumente chamado de “mercado de 

trabalho”, percebe-se que ao longo do tempo, poderosas forças defendidas por alguns 

teóricos, como a “mão invisível”, as quais segundo eles seriam suficientes para o 

equilíbrio do desenvolvimento, têm provocado um pesado ônus para a sociedade. Essa 

teoria tem levado a um efeito inverso se considerarmos o contingente atual.  

Face sua importância, será abordado neste trabalho de cunho analítico, a busca 

de caminhos racionais e efetivos, ao menos em relação às ações que se desenvolvem 

no atual contexto das políticas públicas ao nosso alcance. 

Entende-se que o equilíbrio natural, significa a prática universal do 

“Desenvolvimento como Liberdade”.  Esse desenvolvimento requer que se removam as 

principais fontes de privações da liberdade, como a pobreza, iniqüidade distributiva, a 

tirania, a carência de oportunidades, destituição social, enfim, tudo o que não leva ao 

verdadeiro sentido de desenvolvimento com sustentabilidade.  

O que parece haver é a carência de uma “mão visível” no sentido de atuar pro-

ativamente para o alcance do desenvolvimento com justiça social. 

Diante do problema das mutações ocorridas no mundo do trabalho, reflexo das 

mudanças em organizações empresariais e transnacionais e da reestruturação 

produtiva, originou-se uma série de implicações socio-organizacionais, sobre as quais 

será focalizado o objetivo geral desse trabalho. Como início será contextualizada a 

dinâmica em relação ao comportamento do mercado de trabalho em nosso Estado, na 

região Metropolitana e em Curitiba. 

Especificamente, serão trabalhados dados relativos à dinâmica da massa 

trabalhadora oriunda do interior do Paraná e de outros estados, para a Região 

Metropolitana de Curitiba. Serão tratados aspectos que permitam identificar quem são 
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esses trabalhadores migrantes que teoricamente, os referenciais afirmam estarem 

aglomerados principalmente junto às periferias dos grandes centros urbanos. 

Como subsídios para o trabalho, será estudado o comportamento empresarial, a 

importância das micro e pequenas empresas, a dinâmica do mundo do trabalho e o 

universo crescente da informalidade a partir dos empreendedores clientes do Banco 

Social, no município de Curitiba, entre os anos de 2002 a 2004.  

A análise desse universo nos permitirá através de indicadores, alcançar 

parâmetros relevantes para possíveis ações sem os quais, torna-se difícil a 

implementação de ações eficientes nos programas voltados ao desenvolvimento 

econômico e social. 

O estudo visa também, dimensionar a efetividade do crédito obtido como 

mecanismo para o desenvolvimento dos empreendimentos.  

Por fim, objetiva-se diagnosticar eventuais entraves para os beneficiários do 

Banco Social, apesar do acesso ao recurso, considerando a metodologia de 

implementação do Banco Social e as eventuais falhas que dificultam o alcance do 

objetivo. 

Para uma indução ao intento, poder-se-ia questionar: O microcrédito vem sendo 

implementado com eficiência junto ao Banco Social? Qual o foco em relação ao público 

alvo? Quem é esse público? Em relação ao sexo, escolaridade, setor da economia? 

Qual o seu procedimento após o crédito? Sua origem? O programa tem obtido eficácia 

nos resultados a ponto de caracterizar promoção social?  

 Em uma abordagem inicial, serão considerados os problemas causais em 

relação ao mundo do trabalho, a flexibilização, a nefasta hierarquização, o crescimento 

inconteste do segmento informal da economia e por fim, a necessidade de buscar 

alternativas, dentre elas o microcrédito, sobre o qual será dimensionada, sua 

efetividade para evolução dos empreendimentos informais. 

Como referenciais, serão consultadas bibliografias diversas de autores 

comprometidos, bem como as experiências consagradas em programas, nossa 

experiência com base na coordenação de programas afins, matérias consistentes 

oriunda da Internet, relatos de seminários, experiências em programas internacionais, 

nacionais e do próprio Estado do Paraná, incluindo o próprio programa a ser avaliado. 

Abordar-se-á especificamente sobre aquele público em condições desiguais perante o 
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mundo do trabalho, ou seja, o setor informal da economia e as reais perspectivas da 

efetividade do microcrédito junto a esse universo e por fim, uma breve avaliação sobre 

a implementação do Banco Social no Paraná. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

A economia mundial vem passando por profundas transformações, 

caracterizadas pelo processo de reestruturação produtiva em bases tecnológicas e 

organizacionais associadas à especulação financeira rentável, o desenvolvimento das 

comunicações, a onda do marketing, do consumismo, a evolução da microinformática, a 

abertura das fronteiras pela globalização. Tudo isso vem ocasionando profundos e 

desestruturantes impactos no mundo do trabalho. 

Segundo DUPAS,1 a internacionalização do capital e o progressivo rompimento 

de fronteiras entre Estado, sociedade civil e indivíduo fazem a prática dessa “liberdade” 

preconizada no contexto neoliberal dissociar-se cada vez mais da idéia de compromisso 

com sua sociedade e seu meio cultural.2 Para a pós-modernidade, o conceito de 

sociedade civil acabou sendo absorvido pelo mercado e não pelo Estado. A ordem 

social implicou na superação de uma dinâmica de oposição de classes pela criação de 

uma nova estrutura de castas onde estão, de um lado, os incluídos e, de outro, os 

excluídos de todos os tipos. Está consolidada a hegemonia capitalista do Pós-guerra 

Fria. A mobilidade do capital e a emergência de um mercado global criaram uma nova 

elite, que controla os fluxos do capital financeiro e das informações, atuando 

predominantemente em redes de Clusters e reduzindo progressivamente seus vínculos 

com suas comunidades de origem. 

O Estado contemporâneo não se sente mais responsável pelo pleno emprego, 

assim como as corporações nacionais. As grandes empresas transacionais, apesar de 

manterem sedes nacionais, transcendem as fronteiras, facilitando o deslocamento de 

indústrias inteiras para outras localidades, detendo o poder de barganha na hora de 

negociar benefícios. Estrategicamente, as grandes empresas asseguram a 

competitividade, além da concentração de capitais, adoção de altos padrões de 

produtividade, qualidade e redução de custos, que recai quase sempre sobre a força de 

                                            
1 DUPAS, Gilberto.  Tensões contemporâneas entre o público e o privado.  São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
p.11. 

2 Idem. p.13. 
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trabalho. Daí a flexibilização, a precarização das relações de trabalho e a eliminação da 

hierarquização forçam a multifuncionabilidade e o desemprego, devido ao movimento 

excludente constituído pelo processo capitalista vigente.  

Segundo Ladislau DOWBOR,3 o processo de avanço tecnológico sem as 

transformações institucionais inerentes ao mundo do trabalho leva a uma 

hierarquização na ocupação da força de trabalho que caracteriza um 

subdesenvolvimento tecnificado. Isso pode ser representado por uma pirâmide, em que 

o topo se caracteriza pelo emprego nobre do setor formal, salários elevados, normas 

respeitadas, todavia em número limitado, tanto em empregos como em países 

agraciados. Logo abaixo, apareceriam as atividades terceirizadas, mais ou menos 

instáveis, no caso a grande maioria dos postos nos micro e pequenos 

empreendimentos, com alto índice de mortalidade. Em torno ao espaço formal, 

desenvolve-se o amplo sistema da economia informal, que representa um terço da 

totalidade da mão-de-obra, vige sem respeito a normas de trabalho e preservação 

ambiental. Finalmente, a base da pirâmide se completa pela massa, bastante 

significativa, que apela para a economia ilegal, ou o setor subterrâneo que desagrega a 

sociedade com o tráfico de drogas, a contravenção, contrabandos, etc. 

Essa hierarquização estruturada em forma de pirâmide, o emprego nobre do 

setor formal, em que predomina o setor mais restrito de ocupação, reflete os números 

apresentados pala OIT mostrando que “metade da população do planeta vive na 

pobreza, sendo o desemprego o principal vilão dessa história. Isso significa dizer que 

cerca de três bilhões de pessoas vivem com uma renda inferior de US$ 2,00 por dia”.4 

Ainda sobre o tema, “O relatório de Genebra mostra que 180 milhões de trabalhadores 

estão sem emprego no mundo, e, dos que exercem atividades remuneradas, mais de 1 

bilhão desempenham atividades precárias”.5  

Na América Latina, só nos centros urbanos, a soma é de 19 milhões de 

desempregados. Além do desemprego, 500 milhões dos empregados atuam em 

trabalhos precários ou na informalidade. “Há mais emprego, mas a qualidade é menor. 

                                            
3 www.ppbr.com 

4  www.ppbr.com 

5  http://www.educacional.com.br - Diogo Dreyer 
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A produtividade foi reduzida, e a maior parte do aumento do emprego em 2003 

corresponde ao setor informal”.6  

A abordagem apresentada, ao nosso ver, deixa clara a tendência de 

centralização das forças capitalistas em poderosos guetos que, em nome da 

“competitividade”, atuam na prática de desvios de conduta, assimetrias nas informações 

e atitudes, impactando negativamente o mundo do trabalho. 

É importante que se traga para o contexto deste trabalho o panorama de 

alguns países do mundo em relação a seu sistema empresarial e as oportunidades de 

trabalho que oferecem. 

Apesar da supremacia dos grandes empreendimentos, catalisada pelo 

panorama ora abordado, é inegável importância dos pequenos negócios no conjunto da 

economia. 

Na União Européia, percebe-se que as micro e pequenas empresas constituem 

uma opção política e econômica de grande significado. Segundo REDONDO 

RODRIGUEZ, citado por Gogola,7 dentre as mais de 16 milhões de empresas 

existentes na União Européia, 99,8% empregam menos de 250 trabalhadores. Naquele 

continente, mais de 90% das empresas compreendem o número de até 9 

trabalhadores, totalizando 49% dos postos de trabalho na indústria. A Itália possui mais 

de 1.325.000 empresas artesanais (caracterizadas pelo trabalho direto do próprio 

empresário e dos sócios), as quais ocupam 3 milhões de trabalhadores e produzem 

12% do valor agregado.8 Na Espanha o panorama é semelhante, com 99,8% de 

pequenas e médias empresas representando mais de 60% dos empregos e das 

vendas. 

No sudeste asiático, nas últimas décadas, é significativo o papel das pequenas 

e médias empresas na obtenção de altas taxas de crescimento das exportações, do 

                                            
6 Época on-line, AFP e Agências Internacionais  www.ulpb.org.br 

7 REDONDO RODRIGUEZ, Fernando. Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na Europa: a 
experiência na Espanha. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL TRABALHO, EMPREGO E 
MICROCRÉDITO (1999: Curitiba). Anais... Curitiba: Secretaria de Estado do Emprego e Relações do 
Trabalho, mímeo, 1999. p.19. Citado por GOGOLA. 

8 MICHELETTI, Giovanni. Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na Europa: a experiência na 
Itália. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL TRABALHO, EMPREGO E MICROCRÉDITO (1999 : Curitiba). 
Anais... Curitiba: Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, mímeo, 1999.  p.23. 



 19
produto interno bruto e na melhor distribuição de renda desses países. Em Taiwan, por 

exemplo, 80% das exportações em manufaturas são procedentes das pequenas e 

médias empresas, não ficando longe o Japão e a Coréia, com 60%.  

Nos Estados Unidos, as pequenas e micro empresas respondem por 50% do 

PIB e 54% dos produtos exportados. 

Na América Latina, apesar das médias e microempresas serem bem diferentes 

das européias, asiáticas ou norte-americanas, elas também vêm representando 

significativamente o universo de unidades produtivas um tanto mais específicas, com 

95% do número de estabelecimentos relacionados à indústria manufatureira, comércio 

e serviços. Seu índice de ocupação é bastante variado de país para país, destacando-

se fortemente o volume de contratação em relação aos grandes empreendimentos sul-

americanos. Contribuem com 10% a 50% do PIB, são flexíveis e criativas para enfrentar 

crises, discriminações de ordem política e financeira. 

Esses dados são amplamente divulgados como sendo as micro e pequenas 

empresas uma alternativa plausível para a solução dos problemas do mundo do 

trabalho. Há, todavia que se considerar que, em algumas regiões do mundo, como no 

caso da União Européia e em países asiáticos, além de representarem quantidade, 

esses micro e pequenos empreendimentos possuem uma dinâmica de funcionamento 

organizada em se tratando de estabilidade, segurança de seus recursos humanos, bem 

como organização individual e coletiva das empresas, acesso a tecnologias e alvo firme 

quanto ao mercado consumidor, o que não é o caso da América Latina e 

especificamente do Brasil. 

Estudos divulgados pela CEPAL mostram que os microempreendimentos 

empregam mais trabalhadores em uma relação inversa do capital investido e tendem a 

estar mais presentes em relação à estrutura geográfica, desconcentrando as atividades 

e distribuição da renda. Eles demonstram estimular o investimento familiar, promovem 

um sistema mais flexível, multifuncional e criativo, facilitando as adaptações diante de 

crises eventuais. No Brasil, os dados quantitativos são expressivos a ponto de a metade 

da população economicamente ativa do Brasil trabalhar em empresas com até cinco 

empregados.  
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Ainda, segundo o Sebrae,9 nosso mercado é composto por milhões de 

pequenos empreendimentos, representando 98,5% do total das empresas do país.  

Desse contingente, cerca de dois terços é constituído de micro e pequenos negócios 

informais. 

Os “negócios informais”, ou o denominado setor informal da economia, 

segundo Beatrice do Valle,10 são abrangentes e heterogêneos, compreendendo setores  

diversos: “suas atividades produtivas encontram-se articuladas com o setor formal da 

economia e atuam em segmentos abertos pelo mesmo, seja pelo fato de abrigar grande 

parte dos ocupados, garantindo-lhes a sobrevivência, seja por promover sua indução 

para a economia formalizada”. 

Contudo, há efetivamente um grande problema que se agrava nesse contexto: 

os empreendimentos informais não têm a possibilidade em usufruir os benefícios 

oferecidos por parte do poder público, enquanto instituições, na obtenção de tecnologia, 

nas externalidades positivas e associativas. Tampouco os trabalhadores dessa 

economia se inserem no verdadeiro desenvolvimento com liberdade, por viverem de 

salários precários, sem nenhuma segurança previdenciária e normalmente 

despreparados pelo improviso que os levou a atuar na informalidade. 

 Quando da conclusão do Curso de Especialização em Economia do Trabalho 

no CEPEC – Centro de Pesquisas Econômicas (Universidade Federal do Paraná, 

2002), escrevi sobre a qualificação profissional como uma das alternativas para 

inserção de trabalhadores no mercado. No capítulo IV daquele trabalho ficou 

evidenciado: “A Qualificação Profissional, por si só, não cria empregos. Ela é um dos 

instrumentos para empregabilidade, não pode atuar isolada e sim, deve compor um 

conjunto de ações relacionadas em uma Política de Promoção de Trabalho Emprego e 

Renda”. 

A prática de falácias ideológicas tem sido maléfica para a condução de políticas 

públicas nas instâncias internacionais, nacionais, estaduais e municipais, onde em 

                                            
9  O Papel do Microcrédito para o Desenvolvimento Econômico e Social. 

10 VALLE, Beatrice. Políticas de Mercado de Trabalho no Brasil: a experiência do PROGER. Campinas : 
CESIT/IE/UNICAMP, mímeo, 1997. p.6. Texto apresentado no Programa de Capacitação Profissional em 
Economia do Trabalho. 
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função de uma idéia específica, com interesses específicos, prevalecem decisões para 

formulações de programas, investimento de recursos e infra-estrutura, sem sequer ter 

avaliações que certamente poderiam desonerar os investimentos públicos, sobretudo, a 

efetividade das ações. 

 Atualmente o microcrédito tem tomado espaço como instrumento de grande 

importância na discussão desses avanços. 

É compreensível que o mesmo venha sendo apontado como uma das 

alternativas interessantes e reconhecido como ação fundamental em promover o 

acesso àqueles que normalmente são excluídos do crédito tradicional. Por sua 

efetividade quando direcionado de forma eficiente, tem merecido destaque a ponto de 

ser considerado um movimento importante que se amplia de modo a abarcar questões 

de natureza social, econômica, legal, financeira e institucional, fazendo com que 

algumas barreiras defendidas pelos banqueiros tradicionais sejam removidas em favor 

dos empreendedores de baixa renda. Não é por acaso que o ano de 2005 está sendo 

considerado oficialmente o Ano Internacional do Microcrédito. 

O problema, principalmente no Brasil, transparece a partir dos dados da OIT, 

se consideradas as quase 14 milhões de pequenas unidades produtivas. Em grande 

parte, são de trabalhadores por conta própria que, havendo oportunidade, nunca menos 

de 6 milhões seriam clientes de um sistema eficiente de microcrédito e exerceriam em 

média uma demanda de (uns) 11 bilhões de reais.11  

Todavia, apesar do grande potencial, apenas 4,8% desse contingente são 

beneficiados. Em outros países, na Ásia e até na América Latina, a indústria de 

microfinanças tem suplantado consideravelmente os números brasileiros. 

Até 1994, apenas a Rede CEAPE e o Banco da Mulher timidamente operavam 

esse mercado em nosso país. Somente após a estabilização macroeconômica, em 

1994, houve o encorajamento de instituições nacionais, municipais, estaduais, 

municipais e Ongs, e a partir de 1996, com apoio do BNDES, principalmente o Nordeste 

passou a atuar diretamente com mais de 50 entidades de microcrédito, através do 

programa Crediamigo. 

                                            
11 www.ilo.org/piblic/portugue Introdução ao Microcrédito - 2002. 
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Historicamente, a primeira notícia que se tem relativa a microcrédito é (a de 

que, em 1846) uma entidade denominada Associação do Pão, ao sul da Alemanha, 

criada por um pastor chamado Raiffeinsen. Devido a uma grande estiagem, os 

pequenos produtores teriam ficado à mercê da obtenção de crédito de agiotas. A partir 

do empréstimo de farinha de trigo, os produtores passaram a fabricar pão e através da 

sua comercialização obtiveram recursos para o capital de giro. Com esta iniciativa, a 

associação criada transformou-se em uma cooperativa de crédito para a população 

carente. 

Outra iniciativa pioneira relativa ao microcrédito surgiu em Quebec, Canadá, 

onde um parlamentar, jornalista, criou as Caísses Populares – (Tipo de Cooperativas), 

iniciadas com o montante de 26 dólares. Atualmente. Os Caísses Populares atendem a 

5 milhões de pessoas, em 1.329 agências naquele país. 

Em 1953, Walter Krumpt, presidente de uma metalúrgica nos Estados Unidos, 

criou fundos de ajuda, onde nos departamentos das fábricas os funcionários 

depositavam U$1(hum) dólar de seu salário mensal para atendimento aos associados 

mais necessitados. Essa iniciativa transformou-se posteriormente nas denominadas 

Ligas de Crédito e repetiu-se naquele país, surgindo a Federação das Ligas de Crédito 

operadas em vários países.12 

A experiência mais conhecida em um dos países mais pobres do mundo é a do 

professor de Economia Muhammad Yunus, em 1976, ao perceber que as pessoas mais 

pobres não tinham acesso a crédito. Através de recursos próprios emprestados a 42 

pessoas, deu início a uma história coroada de êxito, a ponto de criar uma entidade 

financeira privada com atendimento a mais de 2,3 milhões de famílias em 1998, com 

um montante de 2,3 bilhões de dólares em mais de 60 países, servindo sem dúvida 

como exemplo de alternativas extremamente eficazes para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas.13 

No Brasil, as primeiras iniciativas que caracterizaram a disponibilização de 

recursos para os setores mais pobres, atuando inclusive junto a empreendedores 

informais, iniciaram nos anos 70. Mais precisamente em 1973, a organização não-

                                            
12 www.paginadomicrocrédito.com/histmicro.htm 

13 Muhammad Yunus. O Banqueiro dos Pobres p.26. 
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governamental Accion International, com a participação de entidades empresariais e 

bancos, criou a União Nordestina de Pequenas Organizações – UNO. Trata-se de um 

dos primeiros movimentos a atuar no incentivo ao setor informal urbano. A UNO 

capacitava os clientes em gerenciamento, e as operações eram viabilizados por uma 

espécie de “aval moral”. Durante anos financiou e capacitou milhares de trabalhadores, 

atuando intensamente em processos associativos. Foi considerada a principal 

referência da América Latina durante dezoito anos, pela sua extrema eficiência no setor 

técnico, bem como pela efetividade social alcançada, todavia não houve auto-

sustentabilidade na questão financeira. 

A partir desses exemplos e demais iniciativas que passaram a surgir em âmbito 

mundial, instituições internacionais como o Banco Mundial (BIRD), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Organização das Nações Unidas (ONU) 

passaram a apoiar financeira e operacionalmente a viabilização dessas iniciativas. 

Como prova disso, basta ressaltar que em 1997 a ONU, em Washington, EUA, 

organizou o The Microcredit Summit. Foi o mais importante evento até então realizado 

com relação ao microcrédito. Entre as questões e definições do referido evento, 

estabeleceu-se a meta de iniciar um movimento mundial para a disponibilização de 

recursos a 100 milhões de pessoas até o ano de 2005.  

Formaram-se também comitês, consórcios e grupos de instituições com o 

objetivo de planejamento, monitoramento e avaliação das organizações que aderem à 

prática do microcrédito.  

O cálculo do Banco Mundial é de que há atualmente, fruto desses exemplos, 

mais de 7 mil instituições atuando no setor de microcrédito, alcançando 16 milhões de 

clientes, com aplicação de cerca de 7 bilhões de dólares. Outro fator positivo estimado 

pelo BIRD relativo ao microcrédito é de que o valor aplicado  cresce cerca de 30% ao 

ano em países da África, Ásia, Américas, Europa e Oceania.14 

Em monografia sobre o Perfil do M. C. no Brasil “2002”, O bacharel em 

economia pela Universidade do Rio de Janeiro, Marcel de Queiroz Pereira, estudou o 

                                            
14 Microcrédito: Uma alternativa de crédito produtivo para o micro e pequeno empreendedor, André 
Bezerra Cavalcante - http//integração.fgmsp.Br/ Também em Cadernos do CEAS (Centro de Estudos e 
Ação Social), 200, junho/agosto de 2002 – Reportagem Microcrédito: Política de combate à pobreza ou 
abertura de novos mercados para os bancos?) Elsa Souza Kraychete, economista, doutorada em 
Administração. 
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mercado do microcrédito e sua trajetória de implementação no país. Segundo ele, 

mesmo em 2002, havia carência de material que pudesse embasar atuações mais 

precisas sobre o tema, por ser o microcrédito uma ação de assimilação tardia em nosso 

país. A partir da estabilização de 1994, houve uma melhor expansão, diversificação e 

adoção desses serviços com taxas de juros diferenciadas, com estratégias diferentes 

para os diversos tipos de mercado. O setor privado, as organizações não-

governamentais e o próprio governo atuaram no intuito de adequar-se a cada realidade. 

Levantamento daquele estudo mostrou que, em 91 instituições nos diversos estados 

brasileiros, o microcrédito é voltado essencialmente para a área urbana. Apenas 2,5% 

atuam no meio rural, 65% exclusivamente no meio urbano e o restante são 

predominantemente urbanas. Aquele estudo mostra que, no país, mais de 200 

instituições estão disponibilizando empréstimos a pessoas antes excluídas pelo 

mercado formal de crédito.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 www.iets.org.br/notitia - Rosa Lima - Estudo Traça Perfil do Microcrédito no País. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 A INFORMALIDADE 

 

 

Por sua própria natureza, a economia informal, em sua definição e 

quantificação, apresenta dados para os quais os próprios economistas não encontram 

um ponto em comum. No Brasil, qualquer percentual entre 15% e 50% do Produto 

Interno Bruto pode ser aceito, dependendo do especialista e do método utilizado para 

estabelecer tais parâmetros. “As estatísticas são precárias e divergentes”, opina o 

economista Marcel Domingos Solimeo, superintendente técnico do Instituto de 

Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo. 

É difícil, portanto, chegar a uma definição que expresse corretamente um 

assunto tão amplo e polêmico, principalmente por sua complexidade que vem somada 

aos diversos pontos de vista de cada autor, por interesses ou por desinformação sobre 

o tema. 

Historicamente, o termo setor informal foi cunhado pela OIT e utilizado pela 

primeira vez nos relatórios sobre Gana e Quênia, elaborados no programa mundial de 

empregos em 1972, pela existência de um grande número de “trabalhadores pobres”, 

ocupados em produzir bens e serviços sem que suas atividades estivessem 

reconhecidas, registradas, protegidas ou regulamentadas pelas autoridades públicas. 

Posteriormente, surgiram outros termos: “setor não-estruturado”, “setor não-organizado” 

ou “setor não-protegido”, revelando as divergências conceituais para a definição dessas 

ocupações. Segundo Paul Singer, em seu trabalho divulgado no livro O Mapa do 

Trabalho Informal, parte I - Origens e Evolução, o trabalho informal, “como quer que 

chamemos: subemprego, desemprego disfarçado, estratégia de sobrevivência, é algo 

relativamente antigo, datado dos primórdios da Revolução Industrial”.  Segundo o autor, 

corresponde ao segmento estagnado da população excedente, que Marx tinha diante 

dos olhos em Londres, em 1865-66, quando redigia o primeiro volume de O Capital. 
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Em reportagem da Abril Cultural,16 é ressaltado que a economia informal 

oferece ao capital uma fonte inesgotável de força de trabalho. Seu padrão de vida cai 

abaixo do nível normal da classe trabalhadora e é isso que a torna uma ampla base 

para ramos de exploração específicos do capital. É caracterizada pelo máximo de 

tempo de trabalho e o mínimo de salário. 

Na América Latina, o trabalho informal se deu principalmente pela migração dos 

trabalhadores do campo para a cidade após a Segunda Guerra Mundial, bem como 

pelo atraso do meio rural, pela atração da evolução da industrialização urbana e pela 

própria tecnificação do meio rural. Sem condição de absorver todo o excedente de força 

de trabalho, então acumulado no meio urbano, segundo Kjield A. JACOBSEN, o 

trabalhador é obrigado a “inventar” seu próprio trabalho, principalmente no comércio e 

no setor de serviços, como meio de sobrevivência.17 

Uma visão liberal acredita que a economia informal não é um setor definido, 

dando-lhe um sentido pejorativo generalizado como um setor predominantemente 

dotado de atividades econômicas extralegais. Segundo a Revista Exame,18 “em 1997, 

quando preparou um estudo amplo sobre a competitividade da economia brasileira, a 

consultoria McKinsey constatou que a produtividade do Brasil havia sido contaminada 

pela ação deletéria da chamada economia informal. Em razão disso, os técnicos 

passaram a monitorar alguns sinais vitais da informalidade e decidiram transformar o 

material reunido num relatório. O resultado é o mais ambicioso trabalho já preparado 

sobre o assunto”. 

O estudo revela que uma redução de 20% na informalidade seria capaz de 

elevar a taxa de crescimento em pelo menos 1,5 ponto percentual, ou seja, um aumento 

de 5% ao ano do PIB brasileiro. 

Esse estudo, todavia, apresenta parcialidade se considerados dois fatores: o 

primeiro é a inobservância de que a informalidade abrange um contingente significativo 

da população, sob pena de ser extinto e “morrer na miséria” uma vez que não existe 

                                            
16 Abril Cultural, São Paulo, 1982, p.677. 

17 Trabalho Informal na América Latina e no Brasil: Kjield A. Jacobsen, p.14 - PROPOSTA – Revista 
Trimestral de Debate da FASE – Ano 30 – Junho/Agosto de 2003, número 99 (O trabalho no Olho da 
Rua: Fronteira da Economia Popular e da Economia Informal).  Lia Tilibra (Ipardes) 

18 Revista Exame. Ed.819, ano 38, n.11, 9 jun. 2004. 
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outra opção de sobrevivência. Outro fator a ser considerado e parcialmente observado 

pelos críticos é que a parcela da economia pirata e ilegal é tomada como generalidade 

no setor, desconsiderando-se que a grande maioria da informalidade não 

necessariamente passa pela ilegalidade. Em nenhum momento são considerados com 

atenção os inúmeros fatores que originam a informalidade, tampouco a importância que 

essa “economia” representa como fator decisivo de sobrevivência para grande parte da 

população, ou mesmo sua atuação como tecido intersticial da economia como um todo.   

Não cabe aqui partir para uma visão obtusa de uma supressão regulamentar no 

processo de condução alternativa para o mundo do trabalho. Mesmo porque o objeto do 

presente trabalho, toma a informalidade sob a ótica da exclusão das alternativas ilegais, 

aquelas à margem da lei, como o tráfico, o contrabando e outros da chamada, 

“economia subterrânea”. Será focalizada aqui a grande parcela que tenta viabilizar-se 

financeiramente, em um crescimento refletido no empreendedorismo, na cidadania, na 

auto-estima, na criatividade, no engenho de cada ser humano, nas suas famílias, e na 

comunidade. 

 

2  DEFINIÇÃO DE ECONOMIA INFORMAL 

 

2.1 Segundo o IBGE: 

Por não haver acordo sobre o significado exato da conceituação de economia 

informal, devido às variações entre regiões, países ou estruturas diferentes de 

economia, um estudo do IBGE19 tomou como parâmetro as recomendações da 15.ª 

Conferência de Estatística do Trabalho promovida pela OIT em janeiro de 1993, 

conforme abordagem a seguir. 

� Para delimitar o âmbito do setor informal, o ponto de partida é a unidade 

econômica – entidade como unidade de produção – e não o trabalhador 

individual ou a ocupação por ele exercida; 

                                            
19 “Economia Informal Urbana 1997” Vol. I - Brasil e Grandes Regiões – IBGE. 
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� Fazem parte do setor informal as unidades não-agrícolas que produzem bens 

e serviços com o principal objetivo de gerar empregos e rendimento para 

pessoas envolvidas, sendo excluídas aquelas unidades engajadas apenas na 

produção de bens e serviços para autoconsumo; 

� As unidades do setor informal caracterizam-se pela produção em pequena 

escala, baixo nível de organização e pela inexistência de separação entre 

capital e trabalho, enquanto fatores de produção; 

� Embora útil para propósitos analíticos, a ausência de registros não serve de 

critérios para a definição do informal na medida em que o substrato da 

informalidade se refere ao modo de organização e funcionamento da unidade 

econômica e não a seu status legal ou às relações que mantêm com as 

autoridades políticas. Havendo vários tipos de registro, esses critérios não 

apresentam uma clara base conceitual; não se prestam a comparações 

históricas e internacionais; e podem levar a resistência junto aos informantes; 

� A definição de unidade econômica como informal, não depende do local onde 

é desenvolvida a atividade produtiva, da utilização de ativos fixos, da duração 

das atividades das empresas (permanente, sazonal ou ocasional) e do fato 

de tratar-se de atividade principal ou secundária do proprietário da empresa. 

Na primeira pesquisa com abrangência em nível nacional, “Economia Informal 

Urbana – ECINF 1997”, o IBGE considerou para a operacionalização estatística a 

seguinte definição para o setor informal: “Todas as unidades econômicas de 

propriedade de trabalhadores por conta própria e de empregadores com até 5 

empregados, moradores de áreas urbanas, sejam elas atividades principais de seus 

proprietários ou atividades secundárias”.  

A referida pesquisa corresponde ao recorte urbano, estando também excluídos 

a chamada “população de rua” e o conjunto de pessoas ligadas a atividades ilegais. 

Somente é enquadrado na pesquisa do IBGE, o conjunto de atividades econômicas 

representadas pelos ”socialmente aceitos”, levados a efeito por indivíduos 

domiciliados.20 

                                            

20 Economia Informal Urbana 1997 – Volume I  - Brasil e Grandes Regiões. 
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2.2 Segundo diversos autores: 

Para Marcel Domingos SOLIMEO, superintendente técnico do Instituto de 

Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo, a economia informal 

“é um conjunto de atividades não reportadas na contabilidade nacional”. 

Já, a análise do PREALCP/OIT colide com a visão dos economistas liberais, 

que defendem que a economia informal não é um setor definido com precisão, por 

incluir as atividades econômicas extralegais, inclusive a produção e o comércio 

orientados pelo mercado para a subsistência direta. Cabe acrescentar aqui que, para os 

economistas liberais, a origem da informalidade é atribuída à excessiva regulamentação 

da economia do Estado. Seria uma resposta popular às restrições legais, na tentativa 

de desregulamentar, como uma força contra a economia engessada. Neste caso, seria 

a tentativa da sobrevivência apesar da perseguição. 

Outra perspectiva, a estruturalista, define o setor informal como o conjunto de 

atividades geradoras de renda desregulamentadas pelo Estado em ambientes sociais 

em que atividades similares são regulamentadas. Em parte, a origem do trabalho 

informal estaria nas formas alternativas de trabalho utilizadas pelas empresas formais, 

como a produção em tempo parcial ou casual, os contratos de prestação de serviços e 

as subcontratações para pequenas e desregulamentadas empresas de produção de 

bens e serviços. Aqui, eles seriam considerados integrantes da economia formal 

moderna, mas não contabilizados dessa forma, para burlar a fiscalização contábil e 

escapar da fiscalização do Estado.21 

Merece especial atenção a abordagem sobre o assunto, descrita no livro 

Economia Informal e o Direito no Brasil de Ney Prado.22 Dentro de sua visão, 

potencializada pela atuação simultânea como professor da USP e Juiz do Trabalho, 

obtendo uma combinação científica e prática possibilitando uma síntese que contempla 

a magnitude e a complexidade multidisciplinar do assunto. Em seu livro, no item “A 

Busca do Critério Conceitual”, ele traz diversas definições em função de diferentes 

critérios conceituais na opinião de diversos autores.  

                                            
21 Revista Trimestral de Debate da FASE – Ano 30 – Junho/Agosto de 2003, número 99 (O trabalho no 
Olho da Rua: Fronteira da Economia Popular e da Economia Informal) – Lia Tilibra (Ipardes) 
22 PRADO, Ney. São Paulo: LTr, 1991. 
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A economia informal é chamada assim, segundo ele, porque não “aparece” nas 

contas nacionais, recebe denominações variadas: informal, oculta, subterrânea, 

submersa, paralela, negra, não-oficial ou, de forma sintética, criptoeconomia. Isto, por si 

só, evidencia a falta de consenso sobre suas características embora todas sejam 

inegavelmente convergentes no sentido de expressar “o desvio da normalidade”. 

Como forma de simplificar, ou superar a “visão leiga e preconceituosa”, o autor 

separa dois componentes constantes: a economia e a anormalidade presentes em 

todas as denominações. “O dado economia refere-se às atividades no campo da 

produção, transformação, circulação, distribuição e consumo, compreendendo bens e 

serviços envolvendo força de trabalho, capacidade empresarial, capital e até, em certos 

casos, know how específico. O dado anormalidade refere-se aos aspectos peculiares 

dessas atividades econômicas, por  estarem à margem ou ocultas da vida econômica 

oficial e ostensiva da sociedade”. 

Apesar da convergência dessas duas expressões verbais entre os autores, 

existem preferências que enfocam os mais diversos critérios, os quais abordamos na 

íntegra, de modo a não induzir eventuais interferências de análise. 

a) O critério da Medida: 

Da Itália, país desenvolvido em que a economia paralela é igualmente 

desenvolvida, vemos a definição de Vito Tanzi, enfatizando precisamente sua 

imensurabilidade: “É o produto nacional bruto que, por não ser declarado, não é medido 

pelas estatísticas oficiais”. O autor, neste caso, considera somente a parte visível da 

economia, ou seja, a que aparece nas contas nacionais. 

b) O critério da Informalidade: 

Ainda da Itália, na expressão de Daniela Del Boca e de Francisco Forte, seriam 

“atividades que se caracterizam pela ausência de transações formais”.  A informalidade 

apresenta-se, assim, com ponderável importância, respondendo por efeitos bem 

característicos das transações invisíveis: a celeridade e o baixo custo, como aspectos 

positivos, e a insegurança como aspecto negativo. (p.23). 

c) O critério da Extra-oficialidade (p.24): 

O escritor australiano Marck Tucker, estudioso do fenômeno em seu país, 

também mencionado na obra de Vito Tanzi, enfatiza a extra-oficialidade da transação 

que ocorre na economia invisível, seja ela legal ou ilegal, formal ou informal, como 
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sendo “a soma daquelas transações legais e ilegais envolvendo dinheiro, cheques, ou 

permuta de mercadorias ou trabalho que não são declaradas às autoridades 

competentes ou não são detectadas pelas estatísticas convencionais”. 

Estão englobadas, neste caso, a informalidade e a clandestinidade 

preconcebida. Com efeito, uma coisa é desenvolver uma atividade informal e outra, não 

declará-la quando isto é obrigatório.  

d) O critério Estruturalista: 

Aqui, a informalidade é considerada como um conjunto de atividades que 

absorvem mão-de-obra com pouca ou nenhuma qualificação, apresentam ausência de 

tecnologia, estão alheias à cobertura legal, sem evolução e aprimoramento. “Seria mais 

ou menos o resíduo inaproveitado do setor dinâmico da economia e, por isso, não 

representam mais que pobreza e desemprego”.23 

e) O critério Compósito24: 

Beatriz Mello Flores de Lima, op. Cit. Pág. 14 aborda: “O que de fato interessa 

àqueles que têm se dedicado ao estudo da economia subterrânea são aquelas 

atividades que não estão incluídas nas contas nacionais, mas que se constituem em 

atividades que geram renda (income producing activities) ainda que ilegal, não 

declarada ou subdeclarada, incluindo-se em alguns casos atividades que implicam em 

pagamento de produto e permuta”. 

f) O conceito Instrumental proposto por Ney Prado: 

 “Economia Informal é o conjunto de atividades econômicas que o estudo de 

necessidade social ou a busca de lucros lícitos leva a que sejam realizadas 

informalmente, de modo que não são detectadas, nem medidas, nem consideradas nas 

contas nacionais”.25 

No livro Trabalho em Debate, p.105, item O Mercado Informal de Trabalho, 

Bruno FICHER define o trabalho informal como um tipo de trabalho eventual, 

constituindo o mercado informal ou subemprego. Segundo ele, convenciona-se chamá-

lo de informal pelo fato de não seguir as regras do mercado formal. “Como o trabalho 

informal não é registrado em carteira pelo empresário, ele não se beneficia de uma 

                                            
23 (7) Prealc 1986... p.24. 
24 Beatriz Mello Flores de Lima, op. cit., p.14.      p.25 
25 Ney Prado. Economia Informal e o Direito no Brasil. São Paulo: LTr, 1991, p.26. 
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série de direitos. Para muitos empresários, essa é uma forma de desobedecer a lei para 

esquivar-se dos impostos”.26 

Segundo o Programa Regional de Emprego para a América Latina e Caribe 

(PREALC) da OIT, o setor informal é composto por pequenas atividades urbanas, 

geradoras de renda, que se desenvolvem fora do âmbito normativo oficial, em 

mercados regulamentados e competitivos em que é difícil distinguir a diferença entre 

capital e trabalho. Essas atividades utilizam pouco capital, técnicas rudimentares e 

mão-de-obra pouco qualificada que proporcionam emprego instável de reduzida 

produtividade e baixa renda. O setor também se caracteriza pela falta de acesso aos 

financiamentos e créditos, normalmente disponíveis ao setor formal, e pela baixa 

capacidade de acumulação de capital e riqueza27. 

Chama atenção a abordagem de Anita KON, em que, apesar do predomínio 

das baixas remunerações, na economia informal aparecem trabalhadores com boa 

remuneração. Em outra abordagem, ela define o setor informal como a forma de 

produzir bens e serviços organizados pelo produtor direto, que possui seus próprios 

instrumentos de trabalho, individuais, ou com ajuda da família ou alguns empregados.28 

A CUT aborda o tema no site www.cut.org.br, sob o título “As definições do 

Trabalho Informal”, o qual “não é definido pelo respeito (ao marco legal), mas de acordo 

com a dinâmica econômica das unidades produtivas”. Daí caracterizar-se este setor 

como desorganizado, não-estruturado, etc. O trabalho informal pode tanto indicar uma 

estratégia de sobrevivência diante da perda de uma ocupação formal, como ser uma 

opção de vida para alguns segmentos de trabalhadores que preferem desenvolver o 

seu "próprio negócio". Os trabalhadores informais seriam aqueles vinculados ao 

chamado sistema simples de produção de mercadorias e serviços, onde o 

assalariamento não é a regra, mas a exceção. Aqui, o empregador também trabalha 

como empregado, podendo fazer uso de ajudantes não-remunerados (geralmente 

                                            
26 Bruno Fuser. Trabalho em Debate 1997 “Desemprego e subemprego” O mercado informal de trabalho, 
p.105. 
27 JACOBSEN, Kjield A.  A dimensão do Trabalho Informal na América Latina e no Brasil. 
28 Editora Senac, São Paulo, ano 2001 – Anita Kon pg. 294 295 - Distribuição Ocupacional dos 
Trabalhadores fora das empresas. Um ralo invisível na contabilidade nacional. 
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familiares), no caso dos autônomos, ou contratar empregados com ou sem carteira 

assinada, no caso das microempresas, geralmente com até cinco empregados.29 

Enfim, por sua própria natureza, tanto na definição como na quantificação da 

economia informal é muito difícil encontrar um denominador de consenso. Qualquer 

percentual em termos de PIB, bem como as inúmeras alternativas de trabalho, não 

sendo o tradicionalmente formal, podem ser abordados segundo diferentes 

especialistas  no assunto. 

 

 

3  CARACTERÍSTICAS DA INFORMALIDADE 

 

Os trabalhadores informais normalmente são os que já desistiram de procurar 

emprego e saem em busca de quaisquer alternativas. 

Suas atividades em geral demandam longas jornadas de trabalho, em função 

do baixo retorno financeiro. A pesquisa O Mapa do Trabalho Informal mostra que 

“normalmente os vendedores em pontos fixos trabalham de segunda a sábado, 

descansando no domingos, mas, em muitos casos, trabalham de segunda a domingo 

sem descansar. Em média, segundo a pesquisa, 76 horas por semana”. 

Outra característica deste trabalho é sua difícil organização, pela dispersão de 

atividades e inexistência de laços de confiança desse setor. 

No artigo “O Trabalho Informal e sua Heterogeneidade”, consta que esse 

contingente é significativo, mesmo nas médias e grandes empresas por ser comum a 

existência de trabalhadores sem carteira assinada.  

Vejamos então os vários tipos de trabalhadores informais, segundo esta 

definição, sugerida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pelo IBGE: 

a) aqueles subordinados às empresas – tanto na produção (costureiras) como 

na distribuição (vendedores por comissão); 

b) aqueles produtores de bens e vendedores de serviços ao público, onde se 

enquadram os ambulantes, encanadores, pedreiros, pintores, etc. 

                                            
29 O trabalho informal no Brasil – www.cut.org.br As definições de trabalho informal. 
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c) as pequenas empresas familiares – padarias, confecções, videolocadoras, 

mercearias, oficinas de reparação – que muitas vezes sobrevivem pelas 

relações pessoais e pela clientela do "bairro", mas tendo a sua inserção 

definida pela lógica da grande empresa. Se esta decidir ocupar estes 

mercados, as empresas familiares perdem a sua vantagem e são eliminadas 

pela concorrência. 

d) as "quase-empresas capitalistas", as quais apesar de fazerem uso de mão-

de-obra assalariada, possuem algumas peculiaridades que justificam a sua 

inclusão na categoria dos informais; 

e) as novas iniciativas intituladas como componentes da economia solidária - 

cooperativas de trabalho para produção de mercadorias e prestação de 

serviços - também se incluem no universo do trabalho informal.30 

Como complemento de análise aos itens abordados, é necessário considerar 

sua definição no contexto das atividades econômicas subterrâneas, que se 

consubstanciam quer no conjunto de situações que configuram a noção de atividade 

criminosa quer no conjunto de situações que, sendo muitas vezes legais na forma e não 

no conteúdo, são de difícil detecção, porquanto, ou concorrem na produção de bens e 

serviços legais com agentes econômicos em situação legal ou são enquadradas em 

moldura legal.  

Sintetizando, nas situações que configuram na economia subterrânea a noção 

de atividade criminosa, consideram-se dentro das transações monetárias: o comércio 

de bens roubados, a produção e o comércio de estupefacientes, o tráfico e negócio da 

prostituição, o jogo não-licenciado, o contrabando, as fraudes, etc.; nas não-monetárias, 

a permuta de drogas, os bens roubados, a produção de drogas para consumo próprio, o 

contrabando e o roubo para uso do próprio, etc. 

A esquematização antes enunciada da economia informal, evidenciando que 

toda atividade na economia informal envolve direta ou indiretamente trabalho informal 

(indivíduos que não participam no mercado de trabalho oficial ou a quem não é 

permitido trabalhar neste mercado; por exemplo, trabalhadores estrangeiros em 

situação ilegal, menores, etc.), ilustra ainda que as duas economias (oficial e informal) 

                                            
30 Economia Informal, 1997, Brasil e grandes regiões, p.15 a 21. 
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na prática se interpenetram e se sobrepõem constantemente (como o caso dos 

indivíduos que, para além das horas normais no trabalho oficial, têm um trabalho 

informal num segundo emprego; ou o caso de um empreiteiro em situação ilegal 

contratando trabalhadores clandestinos, para produção de uma obra legal por uma 

empresa credenciada e que também opera no mercado legal).31 

Como fonte de características da informalidade, há também os dados da 

pesquisa Economia Informal Urbana, realizada pelo IBGE em 1997, em que foram 

investigados 73 municípios, com entrevista a 50 mil domicílios, e onde 25% dos 

trabalhadores atuavam na informalidade. Esta economia movimentava, na época, 8% 

do total de mercadorias e serviços gerados no país. Isso significa que 9,47 destas 

empresas já movimentavam 12,87 bilhões.  Desse universo, 67% dos trabalhadores 

tinham menos de 40 anos, 45% com o primeiro grau incompleto, e uma remuneração 

média de R$ 253,00 reais. Dois terços dessa população exercia atividade autônoma e 

12% eram proprietários de microempreendimentos com até cinco trabalhadores. 

As atividades do trabalho informal, segundo a pesquisa, apresentam grande 

heterogeneidade, predominantemente no comércio e prestação de serviços. Somente 

23% da informalidade possuía local específico para desenvolvimento das atividades. A 

maioria, 28%, as realizava em suas próprias residências e 27% na casa de clientes. 

91% do total funcionava o ano inteiro e 66% sem qualquer licença do Estado ou 

Município. 

Quanto à lucratividade, o setor informal apresentou um índice de 93% de lucro, 

principalmente no setor de prestação de serviços. 

Do ponto de vista contábil, praticamente metade não fazia nenhum registro 

diário e dos que o faziam, 39% não possuíam um contador. No cálculo do preço de 

venda, predomina o da negociação com o cliente, seguido do comércio onde grande 

contingente só atua em função do preço da concorrência. 

Em relação à utilização de crédito, verificou-se que, pelo menos três meses 

antes da pesquisa, 95% não o tinha utilizado, seja pela dificuldade de acesso ou pelo 

alto juro cobrado. O que ficou claro foram os números significativos de 

empreendedores, 37%, com intenção de aumentar o nível das atividades em seus 

                                            

31 Definição da Economia Informal; Falsos Mitos. www.cut.org.br 
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empreendimentos. Ficou constatado também, que praticamente 97% dos 

empreendedores não obtiveram acesso à assistência de qualquer tipo, nos últimos 

cinco anos. Os demais, 3%, esporadicamente participaram de algum programa 

governamental. 

A maioria do universo informal pesquisado, 67%, era de trabalhadores 

autônomos, 12% de empregadores, 4% de não-remunerados, 10% de empregados sem 

carteira assinada e apenas 7% de empregados com carteira assinada. A faixa etária 

predominante é a mais jovem, sendo 34% entre 18 e 24 anos, ou 67% abaixo dos 40 

anos. Em sua maioria, 85%, os trabalhadores tinham vínculo com o trabalho a partir de 

relações com os proprietários ou funcionários dos empreendimentos. Mais de 40% dos 

trabalhadores pesquisados estavam trabalhando há menos de um ano, o que comprova 

o alto índice de rotatividade daquele setor. 

O sexo masculino mostrou-se predominante entre os proprietários de 

empreendimentos informais, com 66%. Para os homens, o motivo de trabalhar em seus 

empreendimentos seria a falta de oportunidade de emprego, enquanto as mulheres 

alegam a necessidade de aumento da renda familiar. Em sua grande maioria, 85%, 

tanto as mulheres quanto os homens iniciaram seus empreendimentos individualmente. 

Apenas 26% dos trabalhadores possuíam escolaridade além do ensino médio completo. 

O rendimento médio dos empreendedores informais foi computado em R$ 

565,00, sendo o dos empregadores de R$ 1.156,00 e o dos empregados de R$ 457,00, 

com vantagem sempre para os homens em relação às mulheres. 

Um número elevado de proprietários, 62%, que tinham o setor informal como 

principal atividade, optou pela informalidade, devido à instabilidade de suas atividades. 

Os trabalhadores do setor informal, principalmente os de baixa escolaridade, alegaram 

ganhar mais que num eventual trabalho formal. Em sua grande maioria, o contingente 

informal situa-se na região Sudeste. Em comparação quanto aos rendimentos, os da 

região Nordeste, são praticamente metade em relação ao Sul.32 

Por último, para exemplificar o processo dinâmico entre economias, é oportuno 

abordar uma pesquisa realizada anualmente pelo IBGE através dos dados do PNAD, 

                                            
32 Economia Informal, 1997, Brasil e grandes regiões, p.15 a 21. O Trabalho Informal no Brasil - Quantos 

são os trabalhadores informais no Brasil? 
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que tem, entre outros objetivos, o de entender o perfil de um conjunto de trabalhadores, 

na sua maioria autônomos, que dependem, para a sua expansão, das atividades 

dinâmicas da economia capitalista.  

Constatou-se que, quando há encolhimento do emprego e da renda no setor 

dinâmico, verifica-se um inchaço e uma queda de rendimentos no setor informal; ao 

passo que, quando aquele se expande com ampliação dos salários, abre-se espaço 

para uma melhor inserção ocupacional dos trabalhadores autônomos e/ou vinculados a 

pequenos empreendimentos. 

Esta delimitação do universo de trabalhadores informais tem duas 

conseqüências básicas. Em primeiro lugar, parte dos trabalhadores normalmente 

considerados informais pertence ao setor dinâmico, o que significa que este tem sido 

incapaz de expandir emprego de qualidade. Isto devido ao modelo de abertura 

indiscriminada com juros altos e crédito concentrado, e também pela tentativa por parte 

dos empregadores e do governo de reduzir direitos trabalhistas e de restringir o alcance 

da organização sindical. A redução da precarização nestas atividades depende, 

portanto, de uma alteração nas coordenadas do modelo econômico. 

 

 

4 OS MOTIVOS DE SUA EXISTÊNCIA 

 

É notário em grande parte das abordagens em reportagens, jornais, livros, e 

artigos, o tom de normalidade com que é tratada à perspectiva de aumento do trabalho 

informal em detrimento de uma possível reação do setor formal da economia. 

Segundo Ricardo Neves, em seu livro Copo Pela Metade, “As empresas 

simplesmente não expandirão as contratações, e a informalidade aumentará”. Segundo 

ele, a transição para a sociedade do conhecimento faz com que o crescimento 

econômico do final do século XX venha perdendo a correlação com a geração de 

empregos tradicionais, formais. O crescimento não mais é acompanhado pelo aumento 

do emprego. Da força de trabalho de São Paulo, em 2004, 20% estaria sem emprego e 

50% ocupada em atividades informais. Os motivos, segundo o livro, seriam as altas 

taxas de impostos cobradas pelo governo; o esforço em políticas como a do primeiro 
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emprego em detrimento da permanência ou possibilidade de inserção dos 

trabalhadores de maior faixa etária. Isso força o aparecimento do trabalho informal 

temporário, free-lancer, terceirização, etc. Nas palavras do autor, “A economia da 

sociedade do conhecimento poderá nos liberar de empregos que nos impedem de 

alcançar a estabilidade da realização pessoal. A graduação já não é mais segurança de 

empregabilidade e estabilidade pode ser confundida com servidão”.33 

Segundo o Boletim Causa Operária, o Brasil é o 4.º país em mercados 

informais do mundo entre 110 países, e que isso já representa 40% do PIB nacional. Os 

motivos são justificados em estudos realizados pelo Banco Mundial e pelo National 

Bureau of Economic Research, que apontam que, entre 100 países, o Brasil é um dos 

que têm legislação trabalhista mais rígida e burocrática, incluindo um excesso de 

tributação mantendo o alto índice de desemprego entre a classe trabalhadora. O 

argumento dos detentores do processo capitalista sobre este fato é de que há uma 

defasagem na legislação trabalhista.  No entanto, constata-se que os empresários 

almejam apenas diminuir os seus gastos com salários, rebaixando as conquistas 

históricas da classe trabalhadora e retirando direitos adquiridos com a reforma 

trabalhista que o governo Lula pretende fazer.34 

José Paulo Z. Chahad, pesquisador sênior da USP, e Roberto Macedo, 

pesquisador FIPE, Prof. Mackenzie, abordam no livro “Mercado de Trabalho no Brasil”. 

Parte III, p.210, um conjunto de transições que influenciam diretamente no 

comportamento do mercado de trabalho, emprego/desemprego, rotatividade e 

conseqüente influência no mercado informal, a saber: 

1. Altas taxas de inflação inicial com posterior redução pelo Plano Real. Para 

manter a inflação baixa, houve aumento de juros devido aos choques 

externos sobre o câmbio, (sobretudo de 1994 a 1998) com impacto negativo 

no mercado. 

2. Transição para a economia aberta e tecnificação, e conseqüente retração da 

força de trabalho. Além disso, houve flexibilização com novas alternativas de 

                                            
33 NEVES, Ricardo. Copo pela Metade, “Uma visão abrangente do mercado brasileiro, seus horizontes e 
transformações que afetarão a vida das pessoas e das empresas”. p.172 e 173. 

34 Causa Operária - On-line Nacional. Trabalho informal cresce quatro vezes mais rápido que mercado 
formal - 9 de setembro de 2004. 
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contratação. Redução da tutela do Estado, negociações entre 

empregado/patrão com flexibilização de contratos. 

3. O Estado deixou de influenciar na economia com conseqüente liberdade nas 

privatizações para o mercado. 

4.Apesar do crescimento da população, a PEA cresceu devido à inércia do 

crescimento anterior em torno de 3% ao ano, um índice elevadíssimo para 

ser absorvido pelo mercado formal, com conseqüente aumento do emprego 

aberto. 

5.Processo de inovação tecnológica, realçado pela globalização do mercado.35 

Para os especialistas, em geral, a informalidade está ligada a dois aspectos 

essenciais: crescimento das taxas de desemprego e excesso de burocracia ou 

tributação. “Em muitos casos a informalidade decorre da excessiva oneração do fator 

trabalho, porque os encargos são altos para manter o empregado, e o custo da 

demissão também é alto”, argumenta Marcel Solimeo36. Para ele, o capítulo 

constitucional dos direitos sociais é um benefício para os trabalhadores que estão 

empregados, todavia, acaba sendo extremamente perverso para os que precisam de 

emprego. Ele afirma ainda que o mercado de trabalho não cresce com o dinamismo 

necessário, e os benefícios acabam saindo do aviltamento dos salários. Na realidade, 

torna-se difícil para qualquer país gerar empregos que possam acompanhar o ingresso 

da mão-de-obra no mercado.  

A OIT estima que 43 milhões de pessoas se incorporam anualmente à força de 

trabalho mundial. Com as crescentes taxas de desemprego, o mercado informal acaba 

sendo uma alternativa menos ruim, sob pena de terem como destino à miséria absoluta.  

A alta tributação existente no Brasil também acaba contribuindo para o 

crescimento da economia informal. Para Fagundes, no entanto, o setor industrial é o 

que menos tem condições de entrar na informalidade, principalmente da mão-de-obra. 

“Normalmente não existem trabalhadores sem registro na indústria, porque as sanções 

                                            
35 Mercado de Trabalho no Brasil, Parte III,  p.210 (José Paulo Z. Chahad, pesquisador sênior da USP – e 
Roberto Macedo Pesquisador FIPE, Prof. Mackenzie). 
36 www.acsp.com.br/colunas/marcel_solimeo.htm 
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são graves. Os sindicatos atuantes, e o próprio industriário, não se sujeitam a essa 

situação”. Presume-se, portanto que, pelo fato de não haver na maioria dos setores da 

economia sindicatos atuantes, as relações forçam os trabalhadores a terem como 

opção única o mercado informal de trabalho. 

Também o comércio formalmente constituído declina da responsabilidade e 

contribui para o contingente de assalariados sem registro em carteira. “O comércio é 

uma atividade dinâmica, parte dos ganhos é comissionada e não é fácil mensurar 

quanto dele é invisível para as autoridades”, argumenta Jean-Claude Silberfeld, 

assessor econômico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. O comércio, 

aliás, “é a face mais visível de qualquer economia informal, basta caminhar pelas ruas 

das grandes cidades para observá-lo”. 

Além das abordagens relativas a crises econômicas, a economia informal deve 

ser observada como alternativa oriunda das modificações do conceito de trabalho. O 

enxugamento das estruturas não só deixa de gerar empregos, mas passa a eliminar 

postos de trabalho agora desnecessários.  

A terceirização é outro fator que contribui para redirecionar as relações de 

trabalho, fazendo surgir um grande contingente de profissionais autônomos, ou 

microempresas voltados para este setor. “O surgimento dos blocos econômicos, o 

avanço tecnológico e o aprofundamento da democracia apontam para transformações 

nas relações de trabalho e para a necessidade do surgimento de mais empreendedores 

e pessoas mais empregáveis no mercado”, diz Walter Barelli, secretário de Emprego e 

Relações do Trabalho do Estado de São Paulo.36 

No texto Desafios do Século XXI,37 é abordado o aumento da informalidade nos 

anos 80, fazendo referência ao Relatório para Desenvolvimento Social do Brasil, 

concebido para contemplar os temas centrais da “Cúpula Mundial” sobre a pobreza, 

expansão do emprego produtivo e integração social, realizada em Copenhague, em 

março de 1995.  Esta considera: o alto índice de desemprego; a rotatividade de mão-

                                            
36 Serviço: Fiesp - Tel.: (011) 251-3522 - Associação Comercial de São Paulo - Tel.: (011) 232-5744; 
Federação do Comércio do Estado de São Paulo - Tel.: (011) 284-2111; Fundação Seade - Tel.: (011) 
227-9788. 
37 Desafios no Século XXI (Unicamp). Ives Gandra Martins (Coordenador) + grupo de 27. Editora Pioneira 
São PAULO, 1997, Capítulo 18, “Modernização e Desemprego” 
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de-obra; a baixa intensidade e forte desigualdade de capital humano (em 1990, apenas 

11,30% chegou à universidade); e a heterogeneidade de situações de emprego e 

trabalho em termos de acesso à renda, aos direitos trabalhistas e a benefícios sociais.  

Essa heterogeneidade, segundo o relatório, atua no mercado de trabalho formal 

mais intensamente do que nos segmentos das atividades informais. Apesar da 

fragilidade de contratação do mercado informal, eles demonstraram ter maior 

possibilidade de negociação no que se refere ao aspecto inflacionário, todavia com 

maior vulnerabilidade, para longo prazo. O trabalho de microempreendedores e de 

ambulantes, apesar da competitividade, apresentaram maior capacidade relativa de 

defesa dos rendimentos ante a inflação. 

No início dos anos 90, segundo o relatório, consta uma mudança no perfil, 

quando o mercado informal passa então a ser uma alternativa real em face da queda de 

capacidade da força de trabalho nas atividades formais da economia. 

De 1989 a 1992, houve um aumento de 8%, apontando que, a cada trabalhador 

a menos no mercado formal, aumentava um no informal. As causas foram: 

� Aumento dos encargos trabalhistas geridos pela Constituição de 1988; 

� Longo período de recessão a partir de 1987 (não havendo crescimento 

econômico em um período de praticamente dez anos); 

� Decréscimo do poder de fiscalização do governo; 

� Abertura econômica, com conseqüente concorrência externa às empresas 

nacionais; 

� Mudança radical no perfil ocupacional da força de trabalho. 

 Isso tudo colaborou para a fragilização das relações de trabalho, o aumento 

significativo da informalidade e da pobreza.38 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

. 
38 “Desafios no Século XXI (Unicamp)”. Ives Gandra Martins (Coordenador) + grupo de 27. Editora 
Pioneira São PAULO, 1997, Capítulo 18, “Modernização e Desemprego” 
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5 A DISCRIMINAÇÃO DA INFORMALIDADE 

 

 

No livro O Banqueiro dos Pobres, Muhammad Yunus aborda a informalidade 

com uma ponderação no mínimo intrigante. Em sua opinião, para grande parte dos 

economistas, “o único remédio para a pobreza é a criação de empregos”. Os 

economistas não falam na possibilidade de autogestão dos indivíduos. Fica parecendo 

que as pessoas nascem, ocupam grande parte de sua vida se preparando para um dia 

agradar a um empregador e então merecer um trabalho como empregado. Mesmo 

assim, quando se pressupõe que estão prontos, os trabalhadores apresentam-se ao 

mercado e começam os aborrecimentos. O autor argumenta que, em sua grande 

maioria, os intelectuais dispersam sua energia e criatividade pensando exaustivamente 

sobre o aumento da riqueza das nações, os fatores que levaram a ela, sem jamais 

procurar explicar a pobreza das famílias que aí vivem. 

Sobre a economia do desenvolvimento, Yunus comenta que “não é nada mais 

que uma reinterpretação das teorias econômicas dominantes no contexto dos países 

que se tornaram independentes”. Em sua opinião, as deficiências das teorias centrais 

permaneceram. “Inicialmente a teoria microeconômica – que tem papel fundamental na 

estrutura analítica da economia – é incompleta: ora o indivíduo é apresentado como um 

consumidor, ora como um trabalhador. A teoria da produção parte da função de 

produção: dada uma tecnologia, como um empresário deve coordenar trabalho e capital 

para atingir esse ou aquele nível de produção. O que conduz à teoria da empresa”. 

Tais conceituações excluem totalmente a possibilidade do trabalhador 

autônomo. Elas consideram os empresários como um grupo de indivíduos 

particularmente dotados, tendo os outros homens, nascido para prestar-lhes serviços. 

Essa visão econômica parece abstrata e inocente, mas a economia como ciência social 

se ressente muito dessa teoria, pois ela deixa de considerar a criatividade e o engenho 

de cada ser humano. Com isso, a possibilidade de o indivíduo se tornar um empresário 

desaparece. O emprego assalariado se tornou a única fonte de trabalho, e o trabalho 

autônomo é explicado como um sintoma de economia pobre. 
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Continua Yunus: “Considero que uma ciência social digna desse nome deva 

elaborar uma estrutura analítica que capacite e incentive os homens a explorar seus 

potenciais ilimitados, em vez de partir da hipótese de que as capacidades humanas são 

determinadas e limitadas e que os papéis são fixos para a vida inteira...”. Adiante, ele 

argumenta: “Integrando a teoria do trabalho autônomo no interior da teoria 

microeconômica, os economistas poderiam facilmente abordar problemas como a 

erradicação da pobreza, o desenvolvimento, a família, a população e as relações 

homens-mulheres, e elaborar teorias socialmente eficazes em outros campos (como 

nas transações bancárias, no acesso aos recursos, etc.). Em muitos países do Terceiro 

Mundo, a imensa maioria da população vive do trabalho autônomo. Não sabendo onde 

colocar esse fenômeno em sua estrutura analítica, os economistas enquadram-no numa 

categoria onde cabe tudo no chamado ”setor informal”, e simplesmente, por não 

disporem de ferramentas analíticas necessárias para lidar com essa situação, concluem 

que ela é indesejável e deveria ser eliminada”.  

Concluindo, Yunus comenta: “...é uma falha grave. Em vez de apoiar a 

criatividade e a energia dos indivíduos criando políticas e instituições que capacitem e 

favoreçam sua autonomia, ansiosamente tentamos induzi-los em compartimentos 

inventados por nós. Mas o setor informal é uma criação dos indivíduos de estabelecer 

sua própria ocupação. Quem quer que compreenda um pouquinho só os homens e a 

sociedade como um todo teria procurado, entusiasticamente, meios de consolidar essa 

conquista, de desenvolvê-la, de dar-lhe mais eficácia, em vez de sabotar esses agentes 

econômicos”39 

 

6 OS ASPECTOS POSITIVOS DA INFORMALIDADE 

 

No livro Conversando sobre Economia,40 Marcus Eduardo de Oliveira 

argumenta que, embora lesiva por não contribuir com impostos, a economia informal é 

                                            
39 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos Pobres. p.283, 284, 285 e 286. 

40 OLIVEIRA, Marcus Eduardo. Conversando sobre Economia - Uma Interpretação Crítica sobre a 
Economia Brasileira, p.93. 
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preferível à ociosidade. Ao contrário, com a ociosidade prevaleceria a criminalidade e o 

descontrole social. É citada por ele a pesquisa do IBGE do final da década de 90, 

mostrando que, no Rio de Janeiro, 56% dos informais estavam na atividade há mais de 

cinco anos, 30% há mais de dez anos, e só 14% além dos dez anos. Juntamente a 

outras possíveis variáveis, isso vem confirmar o aumento do setor. 

É apontada também a renda média desses trabalhadores, no valor de R$ 

1.131,00 (Hum mil,cento e trinta e um reais). A remuneração apresenta-se elevada, 

predominantemente no caso de prestação de serviços técnicos. Isso faz com que no 

Brasil, em muitos casos, a informalidade venha a se tornar uma opção de interesse 

para os trabalhadores. Segundo o autor, este fato merece por parte do governo uma 

reflexão. Lembrando Keynes, já na metade do século XX: “O governo tem o dever de 

criar empregos para os desempregados”.41 

Em entrevista concedida à revista Undate, sendo perguntado sobre o  bolsão 

miserável de 13 milhões que vivem na informalidade no meio urbano (no Brasil), John 

Sullivan, diretor-executivo do Center for International Private Enterprise (Cipe), entidade 

norte-americana voltada à defesa do livre mercado, argumentou que há um lado 

positivo na informalidade. Na ausência de segurança social, é necessário que as 

pessoas sobrevivam de alguma forma. Segundo ele, o setor informal impede que elas 

morram de fome. Mas não significa que seja a melhor solução. “Seria melhor reduzir as 

barreiras para que as pessoas pudessem criar novas companhias. É preciso parar, 

olhar e perguntar: o número de negócios formais que surge a cada ano é suficiente? Se 

não for, medidas precisam ser tomadas”.42 

No Brasil, não existem dados concretos para mensurar o “poder de fogo” da economia 

informal, mas ela é imensa e está presente em todos os ramos de atividades Segundo 

Cleide Costa, “Está certo que ela não alimenta os cofres dos governos, (federal, 

estaduais e municipais), com impostos e tributos, mas a informalidade pelo menos tem 

                                            
41 OLIVEIRA, Marcus Eduardo. Conversando sobre Economia - Uma Interpretação Crítica sobre a 

Economia Brasileira - A Economia Informal - Um ralo invisível na contabilidade nacional _ Internet  (p.93)  
42 Revista Update Negócios Índice – Edição de janeiro de 2001. 
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um lado benéfico, é uma válvula de escape para o grave problema social gerado pelo 

desemprego.43  

 

 

7   A INFORMALIDADE COMO PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL 

 

 Apesar de uma significativa maioria defender o mercado formal, há os que, em 

uma interpretação diametralmente oposta, abordam o trabalho informal pela sua 

positividade, vendo-o como uma expressão de resistência dos agentes econômicos em 

face das ações regulacionistas do Estado. Desse modo, os atores envolvidos no setor 

informal seriam “heróis” constituintes do mercado como a instância reguladora, por 

excelência, da economia. Cria-se então um sujeito abstrato, deixando em segundo 

plano a limitação, competição e conflito intrínseco ao mundo econômico. 

Muhammad Yunus aponta que o desemprego é um dos “flagelos” das 

sociedades modernas. Em sua opinião, mesmo os países industrializados encontram-se 

impossibilitados de oferecer emprego para todos. Na Europa e Estados Unidos, 

predominam grandes empresas as quais têm vantagens fiscais a fim de incitá-las a criar 

empregos. Todavia, além de serem parciais em suas contribuições, muitas vezes 

produzem resíduos tóxicos, poluem o ar e a água, provocam problemas ecológicos, 

eventualmente suplantados pelos benefícios ao emprego, mas em seguida seus lucros 

são remetidos para os países detentores das origens das indústrias e seus acionistas.  

Aborda Yunus que o trabalho autônomo não apresenta esses “inconvenientes”,  

apesar de não ser tão espetacular quanto aquele, o trabalho autônomo, faz com que os 

lucros fiquem no país onde são gerados. As empresas pequenas normalmente não 

poluem o meio ambiente e, além disso, “permitem ao pobre a mudança de seu destino”.  

Outras vantagens segundo Yunus são os horários flexíveis adaptáveis às situações 

diversas; o significado importante para o conhecimento prático, nem tanto técnico e 

científico; a escolha das atividades de preferência; menos hierarquia a ser obedecida; 

poder agregar renda aos empregados; oportunidade aos discriminados diversos; baixo 

                                            
43 Revista RH em Síntese N.º 4 - Ano I - Mai/Jun 95 – p.6 a 8. Cleide Costa. Um ralo invisível na 
contabilidade nacional _ Internet. 
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custo do trabalho autônomo em relação ao emprego; auto-estima progressiva do 

trabalhador. Apesar de não favorecer a economia de escala, a produção familiar pode 

chegar à produção em massa.44 

Lia Tilibra, em reportagem à revista Trimestral de Debate da Fase, também 

defende um ponto de vista semelhante ao afirmar que a economia solidária ou a 

economia popular negam o emprego da força de trabalho como uma mercadoria.45  

Assim, ao contrário da informalidade, da economia formal fazem parte as 

atividades de produção e distribuição de bens e serviços promovidos pelos 

empresários, ou seja, por aqueles que buscam o enriquecimento próprio, mediado pela 

exploração da força de trabalho. Ora, aqui vale ressaltar que, com a atual 

reestruturação produtiva que repercutiu na crise do taylorismo-fordismo, a tendência da 

empresa capitalista é a diminuição crescente dos postos de trabalho.  

Em relação ao comércio informal, na opinião da escritora, há a necessidade de 

“moralização do mercado” e “ordenação de espaço público” embora cite que o informal 

também atua como instrumento importante para o escoamento das mercadorias 

produzidas nas empresas de capital.  

 

8 OS ASPECTOS NEGATIVOS DA INFORMALIDADE 

 
A recessão econômica que atingiu o mundo nos últimos anos aumentou a 

informalidade da economia, principalmente nos países da América Latina. 

Historicamente, os profissionais que perdem seus empregos e entram no mercado 

informal, dificilmente voltam a assumir seus postos de trabalho, mesmo que possuam 

alguma qualificação. Assim, a economia informal gera para o conjunto da sociedade 

perdas em vários sentidos: o claro desvio de vários impostos e tributos; o desperdício 

dos conhecimentos relativos à formação e treinamento de milhares de pessoas (que já 

foram empregados); bem como a perda de direitos previdenciários.  

                                            
44 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos Pobres.  p.268 e 268. 

45 Revista Trimestral de Debate da FASE – Ano 30. Julho/agosto de 2003, número 99. O trabalho no Olho 
da Rua: Fronteira da Economia Popular e da Economia Informal. Lia Tilibra.  
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Segundo reportagem da Revista Update Negócios Índice - Janeiro de 2001, a 

informalidade é antidemocrática. Defensor do livre mercado, John Sullivan, já citado, diz 

que a divisão entre economia formal e informal cria cidadãos distintos. 

Em países com altas taxas de desemprego, a economia informal costuma ser 

analisada com complacência. Afinal, oferece ocupação a trabalhadores que dificilmente 

conseguiriam garantir renda de outra forma. Mas a informalidade é bem mais prejudicial 

do que se imagina. “A informalidade contribui para aumentar a distância entre as 

nações desenvolvidas e as em desenvolvimento. Além disso, debilita a democracia”. 

Segundo Sullivan, “essa realidade significa que os recursos não são utilizados 

como poderiam ser. É dramático quando pensamos que vivemos na era da informação 

e da economia do conhecimento, sem ter os seus benefícios. A informalidade significa 

que se está subinvestindo nas pessoas: não se investe em capital humano. É uma 

questão-chave na atualidade. Além do mais, novas companhias não se desenvolvem. É 

um mal para qualquer país”. Ele lembra ainda que a informalidade leva a uma redução 

da produtividade. Um setor informal grande geralmente indica que há um exagero de 

regulamentação na economia. E, se isso acontece, a empresa investe mais em capital 

do que em mão-de-obra. O resultado é que não tira o melhor proveito de seu 

investimento. Além do mais, a competitividade fica prejudicada. O aumento do trabalho 

informal num contexto de elevação do emprego e da renda no setor dinâmico pode 

significar novas oportunidades de emprego. Entretanto, no Brasil, o aumento do 

trabalho informal tem se dado num contexto de forte desestruturação do mercado 

formal, reduzindo a sua potencialidade de expansão e significando uma compressão da 

renda geral.  

9 DADOS RELATIVOS À ECONOMIA INFORMAL 

Pelo contexto abordado até o momento no presente trabalho, fica evidenciado 

que a informalidade não ocorre especificamente em um ou outro país, ou em regimes 

específicos, na verdade ela é uma tônica presente no mundo todo, com maior 

intensidade nos países do terceiro Mundo. 

Segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 

300 milhões de trabalhadores em todo o mundo estão no mercado informal, situação 

que se agrava nos países em desenvolvimento. Estudos da OIT apontam que entre 
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1980 e 1990 na América Latina o número de trabalhadores no mercado informal passou 

de 21 para 36 milhões, aumentando sua participação na ocupação urbana de 25% para 

32%.46 

Na América Latina, os relatórios do Programa Regional de Emprego para a 

América Latina e Caribe (PREALC) da OIT registram que 30,8% dos empregos não 

agrícolas no território latino-americano são compostos por trabalhadores informais, e 

para cada 100 novas ocupações criadas entre 1986 e 1996, 80 foram informais.47 

 No caso do Brasil, chama atenção a unanimidade das abordagens dando como 

agravante e progressiva a evolução da informalidade.  

Além das afirmações já citadas de Ricardo Neves, isso vem confirmar o 

aumento do setor no Brasil. O informativo Causa Operária, de 9 de setembro de 2004, 

sob a manchete “Trabalho Informal cresce quatro vezes mais rápido que no Mercado 

Formal” salienta que no período de um ano, de 2003 a 2004, o mercado de trabalho 

informal, sem carteira assinada, obteve um crescimento de 9,6%. Diferença de 7,2% 

pontos percentuais em relação ao crescimento do mercado formal no mesmo período, o 

qual cresceu apenas 2,4%. 

Esse parâmetro, segundo a nota deixa explicito que o crescimento do PIB 

nacional apresentado pelo governo é neutralizado diante do crescimento da 

informalidade nas regiões metropolitanas onde seu crescimento é quatro vezes maior 

em comparação ao mercado formal. 

Além disso, se forem somados os trabalhadores autônomos, que na 

esmagadora maioria pertencem ao mercado informal, no mesmo período, essa taxa 

chega a 13,3%, aumentando a diferença para 10,9% em relação ao crescimento do 

mercado de trabalho formal, resultando em um índice de 60% de trabalhadores que 

atuam sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas. 

                                            
46 Central Única dos Trabalhadores - Tel.: (011) 255-7500; Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São 

Paulo - Tel.: (011) 259-4950.  RH EM SÍNTESE N.º 4 - ANO I - MAI/JUN 95 – p.6 a 8 Um ralo invisível na contabilidade nacional – 

Internet 

47 O sentido do trabalho Informal na construção de alternativas socioeconômicas e o seu perfil no Rio de Janeiro. Jailson de Souza 

e Silva Jorge Luiz Barbosa (1) Internet 
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No livro “Mercado de Trabalho no Brasil”,48 item Padrões de comportamento e 

transformações institucionais, José Paulo Zeetono Chahad e Paulo Pichetti citam a PED 

realizada pela SEADE e DIEESE, que revela dois aspectos interessantes em estudo 

relativo ao à quantificação e comportamento da informalidade: 

 1. Investiga diretamente as alternativas de sobrevivência utilizadas com mais 

freqüência: auto-ocupação precária; ajuda de familiares; ajuda de amigos; 

seguro desemprego; pensão ou aposentadoria. Enquanto o item auto-

ocupação precária evolui acima de 8%, os demais não ultrapassam 3%. Isso 

por si só reflete que as atividades informais são a alternativa utilizada 

significativamente, para a sobrevivência.  

 2. Além do desemprego aberto, surge com ênfase o desemprego oculto por 

trabalho precário e por desalento. 

Na amostragem, 3 mil domicílios na Região Metropolitana de São Paulo, janeiro 

de 1985 a dezembro de 2001, estão demonstrados na tabela abaixo: 

 

TABELA A. Índices de evolução dos diferentes tipos de desemprego na região 
metropolitana de São Paulo de 1985 a 2001. 

EVOLUÇÃO 1985 2001 Evolução 

Desemprego Aberto 7,4 11,2 37% 

Desemprego Oculto por Trabalho Precário 2,9 4,5 55,2% 

Desemprego Oculto por Desalento 1,0 2,0 100% 

Desemprego Total 11,3 17,7 56,6% 

Fonte: PED/SEAD/DIEESE 

 

Os resultados dessa tabela mostram claramente, que o desemprego oculto por 

trabalho precário tende a aumentar significativamente em relação ao desemprego 

aberto, o que caracteriza a tendência de aumento da informalidade.  

Uma diferença ainda maior ocorre no aumento do desemprego oculto por 

desalento, o que significa maior ociosidade e também certamente o engrossamento das 

fileiras das atividades informais. 

                                            
48
Agosto 2003 < LTr editora Ltdalivro “Mercado de Trabalho no Brasil”,48 item Padrões de 

comportamento e transformações institucionais, José Paulo Zeetono Chahad e Paulo Pichett. 
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Além do crescimento maior dos dois últimos itens em relação ao primeiro, 

conclui-se que, à medida que aumenta o tempo de desemprego, aumenta o índice de 

trabalho irregular. Isso mais significativamente para os chefes de família.49 

Segundo o IBGE, entre fevereiro de 2003 e 2004, houve um acréscimo de 281 

mil pessoas, sem carteira assinada no país, ou seja, um aumento de 4,8%. Em relação 

aos trabalhadores autônomos o aumento foi de 8,8%. Em contrapartida, o mercado com 

carteira assinada obteve queda de 1,95%. As pessoas que ganham menos de 1 salário 

mínimo chegam a 11,5% do total de ocupados.  

Ao pesquisar a literatura a respeito da informalidade, fica claro que existem 

desencontros sobre os dados de diversos autores dos quais serão adiante abordados: 

 Em Pesquisa por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, já em 1990, 

apontavam mais de 16,5 milhões de trabalhadores na informalidade, sem contar parte 

daqueles que trabalhavam por conta própria e dos não-remunerados, também 

considerados pelos institutos de pesquisa como integrantes do mercado informal.50  

 A revista Mercado de Trabalho, Conjuntura e Análise, em sua edição de junho 

de 2002, notifica a evolução do grau de informalidade no mercado de trabalho nos anos 

de 1991 a 1996, abordando que o percentual de trabalhadores informais passou de 

40% a 47% no conjunto de seis regiões metropolitanas. Em janeiro de 2000, esse 

índice já alcançava 51%.51 

No Rio de Janeiro, técnicos do IBGE, reunidos em seminário com 

representantes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), apresentaram estudo 

mostrando que 60% dos 71,6 milhões de pessoas ocupadas no Brasil em 1999 estavam 

na informalidade. O documento foi resultado do cruzamento de dados da PNAD e da 

Pesquisa Economia Informal (ECINF).  

                                            
49 Mercado de Trabalho no Brasil - Padrões de comportamento e transformações institucionais.  José 

Paulo Zeetono Chahad e Paulo Pichetti   - agosto 2003 <LTr editora Ltda  p.98. 
50 Central Única dos Trabalhadores - Tel.: (011) 255-7500; Secretaria de Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado de São Paulo - Tel.: (011) 259-4950. 
  RH EM SÍNTESE N.º 4 - ANO I - MAI/JUN 95 – p.6 a 8 Um ralo invisível na contabilidade nacional – 
Internet 
51 Microcrédito, Ocupação e Renda - Revista Mercado de Trabalho, Conjuntura e Análise, Ano 7, junho de 
2002. Lauro Ramos “nota técnica” - A Evolução da Informalidade no Brasil Metropolitano. 
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Os números revelam também que 24% dos 43,3 milhões de trabalhadores 

informais prestam serviços a setores formais da economia. Os técnicos concluíram que 

a situação estruturalmente não mudou muito de 1999 a 2002.52 

Sobre o mesmo tema, o jornal O Estado de São Paulo, em novembro de 2003 

afirma que, segundo o IBGE, o ano foi praticamente perdido para o mercado de 

trabalho e que a informalidade continua em expansão no país. A Pesquisa Mensal de 

Emprego de novembro, divulgada então pelo IBGE, revelou que 42,6% da população 

ocupada são empregados sem carteira assinada ou por conta própria. Em novembro de 

2002, esse percentual somava 40,9% e não ultrapassava a faixa dos 40% até fevereiro 

daquele ano. Por outro lado, a fatia dos ocupados com carteira assinada caiu de 45,3% 

em novembro de 2002 para 43,8% em novembro de 2003. No entanto, no mesmo 

período, houve um crescimento de 33% dos subocupados. O aumento neste caso está 

vinculado ao aumento da informalidade, que acaba gerando vagas de trabalho 

precárias".53 

 No Jornal da Rede Globo de Televisão, em 8 de novembro de 2004, a 

manchete de abertura, noticiava que “Segundo a OIT, o brasileiro trabalha muitas horas 

e produz pouco e que um dos motivos é a quantidade de empregos informais”. Em 

2003, segundo aquela nota, mais de 60% dos trabalhadores já viviam na 

informalidade.54 

No livro Mercado de Trabalho no Brasil, Parte III, os pesquisadores José Paulo 

Z. Chahad e Roberto Macedo avaliam os dados pesquisados pelo MTE e IBGE, onde 

de 1992 a 2001 a PEA cresceu 19,2%. Nesse mesmo período, a ocupação total 

cresceu 16,3%, com aumento predominantemente da informalidade. O trabalho informal 

metropolitano cresceu de 43% em 1992 para 50,9% em 2000. O tempo médio de 

procura de trabalho aumentou de 17,6 para 20,5 semanas no mesmo período. A taxa 

de rotatividade de 2,3% passou para 3,6%, o índice de salário com carteira assinada 

aumentou 17,7% enquanto o sem registro em carteira aumentou 44,4%. O índice de 

produtividade da indústria aumentou 127% até 2000.55  

                                            
52 Agência Estado, Jornal Folha de Londrina, 18/09/2002. 
53 Jacqueline Farid - O Estado de São Paulo - Novembro de 2003. 
54 Jornal da Globo, 08/11/2004. 
55 Dados do MTE, IBGE 2002, p.218. 
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TABELA B - Inserção da Força de Trabalho Não-agrícola no Brasil - 1992-2001 
 
  
 
 
 
 

 
FONTE: PNADS 
 

Estudo do Núcleo de Estudos sobre Reestruturação Produtiva e Educação do 

Setor da Educação da UFPR, realizado entre julho de 2000 e fevereiro de 2001, 

focalizando o mercado de trabalho, 60 pessoas desempregadas ou subempregadas 

com baixo índice de escolaridade foram entrevistadas em relação às suas trajetórias no 

mercado, o que possibilitou informações raramente disponíveis sobre as inserções 

precárias, formas de subemprego, informalidade e desemprego na região Metropolitana 

de Curitiba.  

Segundo aquele estudo, dentre os 60 entrevistados, mulheres e homens, 

praticamente a metade, trabalhou desde a infância, antes de completarem 14 anos. 

Esses desempregados eram em sua maioria oriundos do interior, da agricultura familiar. 

Os demais desde cedo atuaram na prestação de serviços, sendo as mulheres 

predominantemente babás, empregadas domésticas, balconistas. 

Um dado curioso mostra que a maioria dos entrevistados passou em média por 

cinco atividades diferentes, o que demonstra a grande rotatividade e instabilidade em 

suas atividades. Esse número passa a ser significativo sabendo-se que mais da metade 

dos entrevistados tinha idade inferior a 30 anos. Quanto à duração, observou-se que 

para 20% dos entrevistados as ocupações duraram no máximo três meses, 32% até 6 

meses e 50% não chegaram completar um ano na mesma atividade. Para as mulheres, 

74% não chegaram a completar dois anos, superando os homens com 62% nesse 

índice. 

Dentro do foco da precariedade, no setor das atividades (informal x formal), o 

estudo mostrou que a trajetória da informalidade predomina amplamente. Maior 

freqüência para as mulheres, com 43% sem carteira assinada, e 24% dos homens. Ao 

contrário no desemprego aberto, a pesquisa demonstra que este afeta mais os homens 

Emprego com registro % de 38,75 para 35,09 

Emprego sem registro % de 15,13 para 18,13 

Empregos domésticos com registro % .de   1,63 para   2,57 

Empregos domésticos sem registro % de   7,65 para   7,29 
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que as mulheres.  Em relação a esse valor, cabe salientar que uma pesquisa efetuada 

um ano depois, demonstrou que, daquele número, 29% das mulheres estavam 

desempregadas contra 42% dos homens. Isso demonstra que o índice da Região 

Metropolitana tem superado os índices de desemprego nacional e regional.56 

Ainda, entre os meses de janeiro e setembro de 2004, dados de uma avaliação, 

no mercado de trabalho da Região Metropolitana de Curitiba, mostra que houve um 

crescimento no índice de ocupação de mais de 37 mil pessoas, sendo que 30 mil 

referem-se a trabalhadores sem carteira assinada. Isso representa que, a cada 100 

trabalhadores inseridos no mercado metropolitano, apenas 13,5% são admitidos com 

carteira assinada.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
56 Análise Conjuntural, v.26, n.11-12, p.18, nov./dez 2004. 

57 Sachiko Araki Lira, diretora do Centro Estadual de Estatística do Ipardes. 
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CAPÍTULO II 

 

 

1 O MICROCRÉDITO 

 

De acordo com diversas literaturas, a política de microcrédito teve seu início em 

meados do século XVII. Contudo, só nas últimas décadas, este tema vem sendo 

abordado com maior intensidade. Todavia, apesar dessa intensidade, ou por 

desconhecimento, ou divergências dos formuladores e implementadores das ações 

afins, há muito a evoluir com relação ao assunto. Para tentar exemplificar, serão 

abordadas definições de vários autores e sobre o contexto será argumentado na 

seqüência. 

 

a) Definição Segundo os Vários Autores: 

Segundo o Sebrae, são muitas as formas de se definir o que é efetivamente 

microcrédito. Muitas pessoas o vêem como um instrumento financeiro que se 

caracteriza por empréstimos de valores relativamente pequenos a empreendedores de 

baixa renda, que vivem, em geral, na economia informal. Entretanto, há que se 

considerar que o microcrédito, além disso, tem sido desenvolvido para atender as 

necessidades dos pequenos empreendimentos, portanto, leva em conta, além das suas 

condições econômicas, as relações sociais do tomador. Dessa forma, “é uma 

modalidade de financiamento que busca permitir o acesso dos pequenos 

empreendedores ao crédito”.58 

 No site www.portaldomicrocrédito.org.br, na publicação Introdução ao 

Microcrédito, este é abordado como sendo “a concessão de empréstimos de baixo valor 

a pequenos empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema 

financeiro tradicional, principalmente por não terem como oferecer garantias reais. É um 

crédito destinado à produção (capital de giro e investimento) e é concedido com uso de 

metodologia específica”.59 

                                            
58 O que é Microcrédito – Sebrae – www.sebrae.com.br 

59 Introdução ao Microcrédito. www.paginadomicrocrédito.com/oqueemicrocrédito.htm 
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 Na ótica do BNDES,60 “é uma alternativa de crédito para os empreendedores 

do setor formal e informal, que não têm acesso ao sistema formal de crédito (sistema 

bancário tradicional) e desejam montar, ampliar ou melhorar o seu negócio. (...) 

Podemos dizer que no crédito tradicional o cliente vai até a agência, e no microcrédito o 

banco vai ao cliente (através do Agente de Crédito)”. 

 Para Rogério Nagamine Constanzi, Coordenador Geral de Emprego MTE, “o 

microcrédito pode ser entendido como crédito para pobres ou microempreendedores de 

baixa renda, sem acesso a crédito formal, dado sem garantias reais, propiciando 

mecanismo auto-sustentável de combate à pobreza e à exclusão social”. Segundo ele, 

o microcrédito é definido pelos pequenos valores concedidos devendo ser, na realidade, 

concedido para pessoas de baixa renda, aos microempreendedores que não têm 

acesso ao crédito tradicional. Trata-se da democratização do crédito, considerando a 

possibilidade de acesso bem como a peculiaridade e adequação desse acesso em um 

processo de sustentabilidade.61 

Tânia Machado descreve: “Dizem por aí que microcrédito é ‘dar oportunidade 

de acesso ao crédito àquelas pessoas que não têm acesso ao sistema bancário 

formal’”. Entretanto, ela salienta que a grande maioria das instituições que hoje atuam 

com microcrédito utilizam recursos oriundos do sistema bancário formal ou como 

mandatários de recursos disponibilizados via BNDES ou bancos de desenvolvimento 

locais. “A palavra Microcrédito deveria referir-se aos casos como o ‘Banco do Povo’, o 

qual iniciou suas atividades em 1997, com um capital de 30.000, beneficiando na 

seqüência 1.800 pessoas com um montante de 800 mil, emprestando valores iniciais de 

R$ 50,00 a R$ 200,00. O pagamento é efetivado dentro da realidade de cada um, por 

semana, por mês, quinzenal, dependendo dos ganhos de cada atividade financiada”. Ao 

desconsiderarmos isso, segundo ela, estaríamos deixando de lado o verdadeiro 

microcrédito, à medida que passamos a operar com recursos dos bancos de 

desenvolvimento e seguindo suas cartilhas.62 

                                            
60 www.paginadomicrocrédito.com/oqueemicrocrédito.htm 

61 Microcrédito no âmbito das políticas públicas de trabalho e renda - Rogério Nagamine Constanzi 
Coordenador Geral de Emprego MTE – Conjuntura e Análise. 
62 Tânia Machado, presidente do Instituto Centro Cape, diretora do Banco do Povo – Minas Gerais. 
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Para Antônio Carraro, diretor executivo do ABDE – Associação Brasileira de 

Instituições Financeiras de Desenvolvimento, o microcrédito pode ser visto de duas 

formas: como crédito ao consumo conhecido como bancarização; e como crédito 

produtivo, usado para viabilizar a atividade empresarial. 

 Sucintamente, André Bezerra Cavalcante63 define microcrédito como uma 

alternativa de crédito produtivo para o micro e o pequeno empreendedor.  

 Por fim, segundo Muhammad Yunus, “Microcrédito é muito mais do que dar e 

receber o crédito. É também mudança social. (...) O microcrédito pode não ser a 

solução, mas é uma força de mudança, não só econômica e pessoal, mas também 

social e política”. “O microcrédito é ajudar cada pessoa a atingir seu pleno potencial. Ele 

não trata só de capital monetário, mas de capital humano. O microcrédito é uma 

simples ferramenta que libera os sonhos dos homens e ajuda até mesmo o mais pobre 

entre os pobres a atingir a dignidade, o respeito e um sentido para sua vida”.  

 

b) Diferenciação Terminológica: 

É comum entre os leitores, formuladores de programas de crédito, 

implementadores e até autores falarem em crédito aos micro e pequenos empresários, 

sem dar a conotação ou diferenciação da especificidade a que o mesmo se refere. Essa 

definição contundente agrupa diversos elementos que envolvem a política de 

microcrédito, tais como seus princípios, objetivos, características, finalidade, público-

alvo, tecnologia de crédito, fluxos e procedimentos básicos, etc., cujo significado 

específico buscar-se-á explicitar nos tópicos que se seguem. 

Microfinanças: Além de tratar de crédito, as microfinanças tratam dos demais 

serviços financeiros como um dos direitos fundamentais do homem. É a opinião de 

Rogério Nagamine Constanzi, o que condiz com a abordagem de Gogola, em sua 

monografia, na qual microfinanças, também chamadas de microfinanciamento ou 

microbanco, compreendem não só o crédito destinado aos pequenos negócios 

produtivos, mas também outras atividades financeiras de pequeno valor, tais como 

seguros, poupança popular, desconto de cheques, crédito direto ao consumidor, etc. 

                                            
63 http//www.integração.fgmsp.br 
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Além de ofertar crédito, oferecem outros produtos como para consumo, tratamento 

médico, reforma da moradia, lazer, etc.64 

Crédito popular (diferente de crédito produtivo popular): é um conceito mais 

abrangente, incluindo, além das atividades compreendidas nos conceitos de 

microcrédito e microfinanças, outras formas de oferta de crédito à população de baixa 

renda, tais como habitação popular, crédito educativo, etc. 

 Segundo o BNDES, a diferenciação entre microfinanças e microcrédito é que 

as primeiras representam um segmento do setor financeiro voltado para um público 

cujas necessidades não são propriamente atendidas pelas instituições tradicionais. O 

microcrédito, por sua vez, é a concessão de crédito produtivo a microempreendedores e 

indivíduos cujo acesso a fontes regulares inexiste ou é restrito.65 O microcrédito, 

quando é destinado ao financiamento de pequenos negócios produtivos, é chamado 

também de Crédito Produtivo Popular. 

O termo Finanças Solidárias, segundo Henri Rouillé D’Orfe, presidente da 

Finasol, na França, relata que elas se assemelham ao microcrédito, mas “envolvem 

muitas outras coisas, inclusive a captação de poupança privada. Nas finanças 

solidárias, mais do que no microcrédito, há toda uma gama de funções financeiras, 

como captação de capital de risco, a garantia, o apoio à habitação, etc.”66 

Dessa forma, microcrédito é comumente chamado de microfinanças ou crédito 

popular, microfinanciamento, microbanco, crédito produtivo popular, Banco do 

Emprego, Banco do Povo, entre outros termos utilizados como sinônimos. No entanto, 

ao nosso ver – e as análises e conclusão deste trabalho poderão elucidar –, quem 

define o modelo próprio para qualquer programa aos diferentes públicos é o verdadeiro 

entendimento das necessidades causais do problema. 

 

                                            
64 I Seminário do Banco Central sobre Microcrédito – Recife, setembro de 2002. 

65 www.bndes.gov.br/programas/sociais/microcrédito 

66 Revista Rumos – Economia e Desenvolvimento para os Novos Tempos, Ano 28, n.º 213, Janeiro e 
Fevereiro de 2004 Reportagem - Investimento Social, cifrão que remove diferenças. p.35. 
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2  METODOLOGIA DO MICROCRÉDITO 

 

 

 A premissa básica, em relação a uma metodologia para funcionamento do 

microcrédito, é o estabelecimento de laços de confiança entre o credor e o tomador. Ela 

se insere em um sistema diverso às garantias reais exigidas pelos empréstimos do 

crédito tradicional. Para esse caso é adotado um sistema em que prevalece a 

participação comunitária, a reciprocidade, as relações de confiança. É comum o sistema 

de avalista individual, aval solidário, bem como a percepção a partir da atuação in loco 

dos implementadores “agentes”, os quais a partir de uma aproximação com o cliente, 

passam a perceber as reais intenções em relação à sua idoneidade.  

 É, portanto, de grande importância a atuação da figura do agente de crédito, 

como implementador responsável pela aproximação da entidade credora com o cliente. 

O diálogo dentre os participantes da operação tem uma importância muito grande à 

medida que ele permite um ambiente de motivação e relacionamento, que de certa 

forma substitui a falta de garantias reais. Esse fator viabiliza recursos ao devedor ao 

mesmo tempo em que reforça a certeza de retorno ao credor. Em um segundo 

momento, ocorre uma etapa operacional, onde o agente de crédito acompanha o 

empreendedor e o empreendimento.  

 A assistência continuada pela instituição de microcrédito, mesmo com as 

prestações em dia com o empréstimo, pelo agente de crédito, fortalecerá as relações 

para evolução e consolidação dos empreendimentos.  

A dificuldade de atingir o núcleo duro da pobreza torna patente que o 

microcrédito não pode ser considerado como instrumento isolado e onipotente no 

combate à pobreza, mas sim como um importante elemento adicional nessa missão. 

Outros elementos ou ações a serem considerados como educação, capacitação 

profissional, saúde, assistência, são necessários para obtenção do êxito com 

sustentabilidade”, aponta Rogério Nagamine Constanzi (MTE). Para o autor, já citado, 

“instrumentos de crédito não criam por si só oportunidades, mas permitem que as boas 

oportunidades existentes na economia sejam aproveitadas.  
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 Para a socióloga Zélia Maria de Abreu Pain, Coordenadora de Emprego e 

Renda da Bahia, pobreza é uma característica inerente à atuação do processo de 

microcrédito. Todavia, a característica de negócio mais importante é garantir a 

acessibilidade ao crédito desses pobres com agilidade, pouca burocracia, assegurando-

lhes o direito à cidadania, abrindo-se assim o canal para o fomento de sua economia.67  

 

 

3  O PAPEL DO MICROCRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 

COMUNIDADES 

 

A matéria Introdução ao Microcrédito, aborda que a democratização do 

microcrédito é de grande importância como opção de enfrentamento da “modernidade”, 

onde uma grande parcela da população está excluída. O acesso de crédito pelos 

empreendedores de baixa renda, segundo aquela matéria, permite o surgimento de 

alternativas de ocupação, aumento da produtividade, viabilização dos empreendimentos 

e, conseqüentemente, aquecimento das economias locais, desenvolvimento das 

comunidades e consolidação do tecido intersticial que move a economia como um todo. 

Trata-se de uma alternativa importante de combate à pobreza justamente nos setores 

das populações excluídas.  

 Sem dúvida, apesar das dificuldades de mensuração, o microcrédito pode atuar 

na melhoria das condições das comunidades em termos de alimentação, saúde, 

resgate da cidadania e auto-estima.68 

 Ainda no tocante a seu papel, Rogério Nagamine Constanzi salienta que o 

microcrédito atua na redução da pobreza, aumentando a disponibilidade de ativos 

produtivos, a disposição dos pobres e dos excluídos podendo ser comparada ao 

                                            
67 PARENTE; Zapata, 1998 - Bahia Análise & Dados, Salvador, SEI  v.12, n.1, p.149-152 - Junho 2002 - 
Zélia Maria de Abreu Pain. 

68 Introdução ao Microcrédito. www.paginadomicrocrédito.com/oqueemicrocrédito.htm 

. 
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processo educacional e gestão de capital humano, aliado ao efeito de atuar como 

formador do tecido intersticial da economia e eqüidade distributiva. 

 É importante que se frise que é possível a auto-sustentabilidade do 

microcrédito no combate à exclusão social. Ao contrário do assistencialismo e dos 

recursos a fundo perdido, ele tem um impacto de responsabilidade sobre seu público-

alvo. O fato de os pobres e excluídos se sentirem alvo de uma proposta que visa à 

auto-suficiência, ao contrário de uma ação de caridade, causa-lhes motivação e pró-

ação na atividade a que se propõem seus projetos. 

 Para Rogério Constanzi, urge que se desenvolva um processo que evite a 

exclusão de quem efetivamente precisa de crédito. Faz-se necessário abrandar o 

processo de exigências nas garantias concomitantemente ao controle da inadimplência 

por meio de controles que estimulem a adimplência, com garantia de baixos custos 

operacionais evitando-se o quase sempre intensivo custo da mão-de-obra.  

Em “Não é a solução, mas um dos caminhos”, Antônio Carraro, diretor 

executivo da ABDE, aborda que “de acordo com a experiência mundial, o microcrédito é 

visto como um produto financeiro. Funciona como um instrumento de inclusão social, 

assim como nos cuidados com saneamento e saúde, mas não é um investimento social 

tradicional”.  

Carlos Alberto Santos, gerente da unidade de apoio ao financiamento e 

capitalização do Sebrae Nacional, também concorda e salienta que “este serviço 

financeiro é fundamental a ponto de ser comparado à necessidade de água encanada”. 

Não se refere a uma política social ou transferência de renda, mas a um serviço que 

tem custo. É necessário, todavia, que haja respeito, pagamento e baixa inadimplência. 

Ambos afirmam que as políticas de microcrédito são, além de viáveis, 

importantes para a economia. O mesmo artigo diz ainda, que a concessão de crédito 

permite que atividades marginais possam se estabelecer de forma consistente.69 

 A mensagem do secretário geral da ONU, Kofi Annan, por ocasião do 

lançamento do Ano Internacional do Microcrédito, contempla a importância do 

microcrédito para o desenvolvimento das comunidades: “O microfinanciamento já 

                                            
69 Revista Rumos – Economia e Desenvolvimento para os Novos Tempos, Ano 28, n 213, Janeiro e 
Fevereiro de 2004 - Reportagem !Investimento Social, cifrão que remove diferenças. p.33 
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provou a sua importância em muitos países como arma para combater a pobreza e a 

fome. Pode de fato, mudar de uma forma positiva a vida das pessoas, em especial, das 

que mais precisam disso. A possibilidade de obter um empréstimo, de ter uma conta de 

poupança ou de enviar o salário para casa sem que isso implique grandes despesas, 

pode ser crucial para uma família pobre ou de baixos rendimentos. Graças ao acesso 

ao microfinanciamento, podem ganhar mais, adquirir bens e proteger-se melhor contra 

reveses e perdas inesperadas. Podem deixar de se concentrar na sobrevivência 

quotidiana e passar a fazer planos para o futuro. Podem investir numa melhor 

alimentação, habitação, saúde e educação dos filhos. Resumindo, podem quebrar o 

círculo vicioso da pobreza. Se quisermos”. alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio, serão justamente necessários progressos desse tipo”.70 

 Muhammad Yunus (em seu livro já citado), aborda em inúmeros textos, com 

argumentos de diversos interlocutores, exemplos relativos à importância do microcrédito 

como instrumento alternativo de alavancagem na inclusão social.  

Ele comenta que, em 1997, Jim D. Wolfensohn, então presidente do Banco 

Mundial, reconheceu: “Os programas de microcrédito insuflaram a energia da economia 

de mercado em aldeias e nas populações mais deserdadas do planeta. Ao abordar a 

luta contra a pobreza através de uma ótica de mercado, permitiu-se a milhões de 

indivíduos sair dela com dignidade” 

Mais adiante, em relação ao seu trabalho, ele frisa: “O empréstimo do Grameen 

não é apenas dinheiro; é uma espécie de passaporte para a autodescoberta e auto-

exploração. Quem o recebe começa a explorar o seu potencial e perceber sua 

criatividade oculta”. 

As pessoas sempre ficam espantadas ao constatar como o microcrédito 

funciona quase espontaneamente: “Assim como um grande investimento gera 

dividendos, uma entrada de dinheiro, por modesta que seja, estimula a criatividade e o 

dinamismo econômico. Graças ao microcrédito, os pobres podem conjugar seu capital 

humano e monetário para melhorar suas condições de vida. O microcrédito pode não 

                                            
70 Mensagem do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, Ano Internacional do Microcrédito, 18 de 
novembro de 2004. 
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ser uma solução, mas é uma força de mudança, não só econômica e pessoal, mas 

também social e política.” 

Em uma de suas intervenções metafóricas, Yunus aborda que “o microcrédito 

põe em funcionamento o motor econômico do último vagão, acionando o motor de cada 

passageiro que está naquele lugar decadente e infecto. Com isso ele permite aumentar 

a potência do trem social, o que os pretensos projetos de desenvolvimento são 

incapazes de fazer”. Mais adiante: “O microcrédito levará a dar a partida nos 

minúsculos motores econômicos da classe rejeitada da sociedade e com isso pode 

preparar o terreno para projetos mais amplos”. 

Em pronunciamento sobre a importância da Reunião Internacional de 

Microcrédito em Washington, a Sra. Hilari Clinton considerou: “O microcrédito não é 

apenas um meio de abrir possibilidades econômicas aos indivíduos. Ele convoca a 

comunidade. Convoca a responsabilidade. Com o microcrédito trata-se de ver como, no 

mundo de hoje, somos todos interligados e interdependentes. O microcrédito é 

reconhecer que em nosso país a sorte de um beneficiário da assistência social em 

Denver ou em Washington está bastante ligada a todos nós. É compreender como o 

fato de tirar as pessoas da pobreza na Índia ou em Bangladesh repercute de modo 

positivo na comunidade inteira e cria um solo fértil de onde se pode expandir a 

democracia, porque as pessoas têm esperança no futuro”.71 

 

 

4 OS PARADIGMAS DA REPRESSÃO FINANCEIRA 

 

 No prefácio do material Introdução ao Microcrédito, menciona-se que as 

entidades voltadas ao microcrédito no Brasil vêm enfrentando dificuldades, desde 

incapacidade de gestão, poucos estudos demonstrativos das reais necessidades no 

setor, falta de conhecimento dos recursos humanos, nas questões contábeis, 

operacionais, gerenciais, enfim, a deficiência dos agentes implementadores em atuar 

em acordo com as necessidades do setor. 

                                            
71 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos Pobres. p.43, 139, 191, 192, 266, 267, 325. 
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 Por outro lado, é evidente que o sistema bancário nacional é extremamente 

concentrado e caracteriza-se pela seletividade de suas operações, passando longe em 

ser o microcrédito uma de suas prioridades. O Primeiro Seminário do Banco Central 

sobre microcrédito no Recife concluiu que “desde sua origem o sistema tem 

desenvolvido sofisticada tecnologia, totalmente diversa ou incompatível com as 

recomendáveis para atendimento do microcrédito. Ao invés de ser pró-ativo em um 

processo que dissemine na economia créditos baratos, a preferência é para operações 

em títulos públicos para o alcance de maior rentabilidade possível em menos 

operações. O que os bancos vêm fazendo é criar crédito, ou seja, dívidas de clientes 

sobre as quais passivamente com respaldos jurídicos os lucros são questão de 

tempo”.72  

 Como contribuição para uma análise imparcial do sistema bancário nacional, é 

oportuna a reportagem da Revista Istoé, de fevereiro de 2005, que aborda o 

comportamento do sistema bancário brasileiro na reportagem “Estudo de Economistas 

do Fundo indica que juros são altos porque não há concorrência bancária no País”. 

Nesta longa análise assinada por sete economistas do Fundo Monetário Internacional, 

entre eles Anoop Singh, diretor do órgão para a América Latina, e Charles Collyns, 

chefe da missão que examina as contas brasileiras, afirma-se que os bancos no Brasil 

praticam spreads altíssimos, por não haver competição no setor. O estudo mostra que o 

sistema brasileiro é muito centralizado a ponto de os dez maiores bancos deterem 77% 

dos empréstimos. “Quando os bancos desfrutam de poder de mercado, seus incentivos 

para oferecer spreads mais baixos são pequenos, desencorajando assim o volume de 

empréstimos mais altos”. Ou seja: Um grupo de bancos grandes absorve três quartos 

dos empréstimos do país. Esse privilégio lhes garante a manutenção de juros altos com 

altas margens de lucros em detrimento de disputar clientes oferecendo empréstimos 

mais atraentes.  

 O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, reforça a reportagem revelando que a 

rentabilidade dos grandes bancos supera em 30% sobre seu patrimônio. Isso significa 

que os bancos brasileiros têm um lucro em média 68% maior que os americanos e mais 

                                            
72 Primeiro Seminário Banco Central sobre Microcrédito – Recife, PE. 27 de setembro de 2002. 
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que o dobro dos europeus, os quais devido à competição jogaram a margem de lucro 

dos bancos para baixo.  

 Essa reportagem, apesar de não se referir diretamente ao tema dessa 

dissertação, ela reflete a distância que o sistema bancário brasileiro mantém quanto à 

possível acessibilidade ao crédito a micro e pequenos empreendedores, e ainda mais 

aos possíveis tomadores de crédito da atividade informal, tanto do ponto de vista do 

acesso como da taxação.73 

Considerando as afirmativas, como entrave crônico para o desenvolvimento do 

que podemos chamar de “mercado do microcrédito”, não podemos deixar de mencionar 

o problema da repressão financeira. 

Dados do Sebrae mostram que 95% dos mais de 13 milhões de 

empreendimentos não têm acesso ao sistema oficial de crédito, principalmente no que 

se refere a financiamento da produção. Esse alto índice se deve principalmente ao fato 

de os pequenos e micro empreendimentos, não terem garantias reais. Outro fator que 

contribui para esse índice são as condições um tanto cômodas do sistema financeiro 

perante o mercado de financiamentos, em papéis da dívida do setor público, de 

investimentos, etc.74  

Outro fator evidentemente lógico do ponto de vista do ganho financeiro é o fato 

de ser bem mais lucrativo efetuar poucos financiamentos de grande valor aos grandes 

empresários, estatais, sem o ônus dos serviços administrativos que diversos pequenos 

financiamentos exigiriam. 

Carlos A. Santos, economista da Universidade Livre de Berlim, comenta a 

pesquisa realizada em São Paulo pelo Sebrae, mostrando que, em 1999, apenas 10% 

das microempresas, 50 mil dentre as 495 mil, teriam entregado a RAIS em 1997. 

Apenas 7% obtinham acesso ao crédito tradicional em bancos privados e 3% em 

bancos públicos. A demanda, no entanto, estava estimada em 300 mil daquelas 

empresas, cerca de 60%. Esses números, por si sós, dão uma idéia da segmentação 

do mercado financeiro formal no Brasil. Faz-se necessário, segundo ele, que entre 

                                            
73 Revista Istoé – 16 de fevereiro de 2005 – “Estudo de Economistas do FMI indica que juros são altos 
porque não há concorrência no País”. p.26 e 27. 

74 Artigo do Sebrae - O papel do Microcrédito para o Desenvolvimento Econômico e Social. 
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outros fatores se disponibilize de forma adequada crédito para as micro e pequenas 

empresas, sejam elas formais ou informais. 

Comenta ainda o economista, que “a segmentação do mercado de crédito 

ocorre devido aos critérios básicos exigidos dos clientes quando do encaminhamento 

para obtenção do mesmo”. Esses critérios são basicamente: oferecer garantias pelo 

empréstimo, provar capacidade e disposição de pagamentos. A obtenção dessas 

garantias, sem o peso da assimetria de informações dos agentes financeiros e 

contratantes, facilita a recuperação judicial em caso de inadimplência. Isto conduz à dita 

segmentação do mercado de crédito para os empreendimentos informais.  

Para os agentes financeiros, esta política se torna inadequada, se utilizada para 

operações de microcrédito. Pequenos valores, garantias incompatíveis, exigências 

cadastrais, reduzem significativamente as oportunidades de acesso dos interessados 

ao microcrédito pela falta de interesse dos agentes.75 

Cabe aqui uma abordagem sobre a tese na repressão financeira, de Mafred 

Nitsch e Carlos A. Santos, a qual assume elementos teóricos fundamentais da 

heterodoxia estruturalista: a caracterização dos países subdesenvolvidos como 

economias dualistas através da separação da economia em setores. O dualismo das 

economias periféricas não seria uma conseqüência de integração forçada no mercado 

mundial e da diferença nos modos de produção dos diferentes sujeitos econômicos, 

mas o resultado da regulação estatal dos mercados.  

No setor financeiro, o dualismo assume forma de uma divisão entre um setor 

formal, no qual as instituições financeiras são supervisionadas pelo Banco Central e a 

superintendência bancária. No setor informal, por sua vez, ele é constituído pela 

agiotagem, gama de agentes, casa de penhores, grupos informais de crédito, amigos e 

parentes, são a grande maioria dos credores. Os empreendedores informais utilizam-se 

do setor financeiro informal para obtenção de recursos com juros ainda maiores. 

McKinnon e Shaw (1973), com visão ortodoxa, pregam a desregulamentação e 

liberalização do mercado financeiro, o que segundo eles equilibraria a taxa de juros no 

setor, ocorrendo então o suprimento do mercado da economia informal pelo mercado 

                                            
75 Políticas Sociais 4 - Acompanhamento e análise IPEA – Carlos A. Santos – Economista da 
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financeiro formal. Isto superaria o dualismo da estrutura heterogênea das economias de 

desenvolvimento e essa eficiência amenizaria a divisão do trabalho com maior 

sucesso.76 

Ainda sobre o assunto, segundo relatório recentemente divulgado pelo Fundo 

Monetário Internacional, são evidentes as distorções do Sistema Monetário Nacional. 

Eduardo Wirthmann Ferreira é bacharel em Relações Internacionais. M. A. 

Development Policy with focus on NGOs na Universidade de Bremen, Alemanha, e 

ressalta: “Enquanto os bancos brasileiros têm um percentual de ativos totais em relação 

ao Produto Interno Bruto (PIB) de 77,1%, bem  próximo ao dos EUA (77,3%), o cenário 

de volume de crédito é bem diferente: o percentual de empréstimos em relação ao PIB 

no Brasil é de 24,8%, contra 45,3% nos EUA”. Isso confirma que, no Brasil, a maioria do 

recurso é destinada à compra de títulos públicos do governo, em detrimento de 

possíveis empréstimos produtivos aos investimentos junto à população. Isso mostra a 

carência no próprio setor formal da economia. O que dizer então em relação ao setor 

informal? Só esse fato revela que estamos ainda distantes de efetivamente poder 

democratizar o crédito.77 

Também dentro dessa premissa, Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas 

Sociais da Fundação Getúlio Vargas, ressalta que o mercado de crédito brasileiro visa 

mais ao consumidor que ao produtor; é mais de curto do que de longo prazo, atinge 

mais a alta do que a baixa renda. Esses vieses sintetizam objetivamente a razão pela 

qual o crédito produtivo popular pouco tem se desenvolvido no Brasil. A resposta aqui 

explorada pelos bancos é de que, pobreza é sinônimo de falta de garantias ou 

insuficiência daquela contrapartida que garante formalmente o retorno do recurso.  Por 

isso, segundo Marcelo, “apesar do florescimento da atividade, no Brasil, o volume 

transacionado não vai atingir patamares significativos enquanto não for atacado o 

problema em sua escala, através de inovações nas instituições e seu comportamento 

no campo das garantias”. 

                                            
76 Revista de Economia Política, Vol. 21, número 4 (84), outubro/dezembro de 2001 – Repressão 
Financeira ao Microcrédito. p.173 e 174. Manfred Nitsch e Carlos A. Santos. 

77 Mercado-alvo: miséria: Setor informal tem pouco acesso ao crédito. Eduardo Wirthmann Ferreira e 
James Maxwell Brito Coelho, 2003-10-20. 
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Como conclusão desse item, vale abordar a citação de Muhammad Yunus, ao 

reivindicar a democratização financeira: “No Grameen nós nunca deixamos de afirmar 

que os pobres são bons pagadores, que é possível emprestar-lhes em base comercial e 

ter lucros, que os bancos podem e devem estar a serviço dos deserdados desta terra, 

não só por altruísmo, como também por interesse. Porque tratar os pobres como 

intocáveis, como parias, não é apenas moralmente indefensável, é também 

perfeitamente estúpido do ponto de vista financeiro”.78 

 

 

5 AÇÕES E RESULTADOS OBTIDOS 

 
5.1 No Mundo 

Como referência mundial de eficiência, eficácia e efetividade social do 

microcrédito, podemos apostar no Grameen Bank, um processo que iniciou no ano de 

1974, onde uma terrível onda de fome que se abatia sobre Bangladesh, sensibilizou 

profundamente o chefe do Departamento de Economia da Universidade de Jobra, o 

economista Muhammad Yunus. Em seu livro, já citado neste trabalho, consta uma frase 

que por si só sintetiza a importância daquele empreendimento com exemplo a ser 

seguido em todo o mundo, obviamente dentro das suas especificidades de atuação: 

“Foi um longo caminho percorrido, dos 27 dólares emprestados a 42 pessoas em 1976 

até os 2,3 bilhões de dólares emprestados a 2,3 milhões de famílias em 1998”.79 

 O Grameen constitui-se hoje numa referência para o mundo em termos de 

microcrédito, por atuar em mais de 30 países e atender a um contingente de mais de 3 

milhões de pessoas.  

 Adiante, em seu livro (O Banqueiro dos Pobres), Yunus comenta sobre suas 

ações na atualidade (em 2002), atuando já em 36 mil aldeias, com 12 mil funcionários e 

mais de mil filiais. 

                                            
78 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos Pobres. p.37. 

79 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos Pobres. p.26, 41, 117. 
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 Além do Grameen, inúmeras experiências internacionais sobre microcrédito 

têm se desenvolvido. Algumas oriundas da própria sociedade civil com parte do capital 

oriundo de doações internacionais, com orientação de caráter comercial a exemplo da 

Indonésia, O Bank Rakyat Indonésia/BRI, também uma instituição pioneira no setor de 

microfinanças. Enquanto o Grameen atuava de maneira a beneficiar grupos de forma 

solidária, o Bank Rakyat da Indonésia opera exclusivamente através de empréstimos 

individuais. 

 Em nosso continente, além do Brasil, abordado no próximo item, alguns países 

da América Latina têm atuado no setor de microfinanças. Como um exemplo de 

vanguarda, tem-se a ação na Bolívia em 1986 através do Banco Solidariedade S.A. – 

BancoSol, o qual iniciou-se com um caráter estritamente social. “Essa experiência foi 

coroada de sucesso e abriu caminho para que em 1992 surgisse o primeiro banco 

comercial em bases lucrativas focado no microcrédito. Mais de 70.000 clientes, na 

grande maioria mulheres. O BancoSol concede crédito tanto para consumo como para 

produção e suas garantias são aceitas individualmente ou de forma solidária”.80 

 Em relação ao impacto do microcrédito sobre a pobreza, existem alguns 

estudos que evidenciam seu potencial para superação da linha de pobreza, os quais 

abrem caminho para elucidar o objeto ao qual se propõe o presente trabalho. Entre 

eles, cabe salientar o de 1996, onde Hulme e Mosley, que mensuraram o impacto 

positivo sobre a renda de grupos de beneficiários de diversos agentes financeiros em 

relação a grupos de controle, evidenciam fatores exógenos sobre os resultados. 

 Várias instituições foram pesquisadas considerando o crescimento da renda 

entre os beneficiários das instituições em comparação com um grupo de controle de 

“não-beneficiários”. 

 

 

 

 

 

                                            
80 Introdução ao Microcrédito www.paginadomicrocrédito.com/oqueemicrocrédito.htm 

. 
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TABELA C – Beneficiários e Grupos de Controle 

 

 

INSTITUIÇÕES 

 

CRESC. DA RENDA 

FAMILIAR EM MÉDIA 

ANUAL 1988 A 1992 

DE BENEFICIÁRIOS 

DO MICROCRÉDITO 

(A) 

 

RESCIMENTO DA 

RENDA FAMILIAR EM 

MÉDIA ANUAL 1988 

A 1992 DO GRUPO 

DE CONTROLE (B) 

 

AUMENTO 

PERCENTUAL DE 

(A) EM RELAÇÃO A 

(B) 

 

CRESCIMENTO DA 

RENDA FAMILIAR EM 

MÉDIA ANUAL PARA 

FAMÍLIAS 

BENEFICIÁRIAS 

ABAIXO DA LINHA DE 

POBREZA 

BANCOSOL 

(BOLÍVIA) 

28,1 14,5 93 -100,8 

BRI 

(INDONÉSIA) 

20,7 3,8 444 12,2 

BKK 

(INDONÉSIA) 

5,2 2,4 116 n.d. 

BRAC 

(BANGLADESH) 

19,8 13,8 43 n.d. 

TRIDP 

(BANGLADESH) 

38,7 30,6 26 33,9 

SANASA (SRI 

LANKA) 

15,6 9,9 57 12,3 

RRB (INDIA) 46 24 91 -1,1 

KREP (QUENIA) 1,5 1,1 33 0,2 

KIE 1SP 

(QUÊNIA) 

0,5 0,4 25 n.d. 

SACA (MALAKI) 2,8 1,6 75 0,1 

MUTZI FUND 

(MALAKI) 

1,4 1,2 17 -0,1 

FONTE: HULME E MOKLEY – 1996 

 

 Os dados da tabela mostram que, em termos absolutos, houve entre os 

agentes de 1,4% (Malaki), até 46% (RRB-India) de impacto na renda. 

 A tabela mostra também que, em todas as instituições avaliadas, o grupo de 

controle é suplantado em incremento de renda, variando de 17% a 444% no caso dos 

clientes do MUTZI FUND e Banco BRI, respectivamente. 
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Fica evidente também na tabela, o crescimento da renda familiar em média 

anual para famílias beneficiárias abaixo da linha de pobreza. 

 Esses números evidenciam que o acesso a crédito potencializa a correção das 

imperfeições do mercado de capital e aumenta os ativos produtivos no espaço 

econômico, junto aos setores de baixa renda. 

 Outras experiências, como a de Khandker, em Bangladesh, 1998, mostra que 

em pouco mais de 4 anos, a renda familiar dos clientes do Grameen teve um acréscimo 

de 29% e o Brac de 33%, evidenciando além disso, um significativo aumento no 

consumo dessas famílias, principalmente quando o crédito é tomado por mulheres. 

 A pesquisa de Khandker mostrou que em 4,2 anos 21% dos tomadores de 

crédito superaram a linha de pobreza. Para outros casos, como o Brac e o RD-12, os 

resultados obtidos foram similares com uma diminuição respectiva de 81,3% para 

70,4% e 34,2 para 13,7%. 

 Uma observação interessante do ponto de vista econômico é o aquecimento da 

economia na abrangência dos programas, onde os não-participantes também tiveram 

influência (inferior aos demais) devida as externalidades positivas que o processo 

provoca. Efeitos positivos socioeconômicos diversos também ocorrem nos meios onde 

se desenvolvem os programas de microcrédito, refletindo na melhoria do nível de 

escolaridade, na nutrição, redução da fertilidade, consumo, empowerment para a 

pobreza.81 

Como reforço à tese sobre a efetividade do microcrédito, acho interessante 

elencar neste trabalho um rol de fatos e estudos importantes constantes nos Cadernos 

da Central de Estudos e Ação Social (CEAS). 

Na Bolívia, os contraentes de empréstimos no âmbito do microcrédito 

duplicaram o seu rendimento em dois anos. Era também mais provável que tivessem 

acesso a cuidados de saúde e enviassem os filhos para a escola (Centro de 

Investigação do Desenvolvimento Global) 

Em Bangladesh, 48% dos agregados familiares mais pobres com acesso a 

empréstimos de microcrédito conseguiram elevar-se acima da linha da pobreza. Em 

                                            
81 Focalização, sustentabilidade e marco legal: uma revisão da literatura de microfinanças – Alessandro 
F. dos Passos, Luiz H. Paiva, Marcelo Galiza e Rogério Constanzi – Mercado de Trabalho – Conjuntura e 
Análise. 
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1999, 96% dos 176.147 clientes pobres da Opportunity International no mundo inteiro 

pagaram os seus empréstimos a tempo e às taxas de juro do mercado; esses 

empréstimos permitiram a criação de 276.886 empregos.  

A Indonésia viu os rendimentos dos tomadores de empréstimos do Banco Rayat 

aumentarem 12,9%, em comparação com os 3% apresentados pelos dos grupos de 

controlo (Joe Remenyi e Benjamin Quinones, Jr.). Na ilha de Lombok, os rendimentos 

médios dos clientes do Banco Rayat aumentaram 112% e 90% dos agregados 

familiares conseguiram sair da pobreza.  

Na Índia, três quartos dos clientes da organização de microcrédito SHARE que 

participaram no programa durante períodos mais longos viram o seu bem-estar 

econômico melhorar consideravelmente e metade dos clientes conseguiu sair da 

pobreza. Registou-se também uma mudança evidente das modalidades de emprego 

dos clientes, com o abandono de empregos irregulares e mal remunerados e o 

aparecimento de fontes diversificadas de receitas, mais emprego para os membros da 

família e uma forte dependência das pequenas empresas.  

Em Bangladesh, 5% dos clientes do Banco Grameen conseguiram sair da 

pobreza todos os anos, graças à sua participação em programas de microcrédito, e o 

que é mais importante, as famílias conseguiram manter essa melhoria da situação ao 

longo do tempo (Shahidur Khandker).* As referências sobre os estudos citados estão 

disponíveis em www.yearofmicrocredit.org. Promover a Educação das Crianças. 

Numa aldeia de Bangladesh, quase todas as mulheres que pertenciam a 

agregados familiares que receberam pequenos empréstimos do Banco Grameen tinham 

alguma escolaridade, em comparação com os 60% das mulheres do grupo de 

comparação. Em relação aos homens, 81% freqüentavam a escola, comparados com 

os 54% no caso das famílias que não receberam empréstimos do Grameen (Helen 

Todd).  

As competências no domínio da leitura, escrita e aritmética das crianças de 11 

a 14 anos de idade pertencentes a famílias que receberam pequenos empréstimos do 

Comitê do Bangladesh para o Progresso Rural (BRTAC) duplicaram de 12% para 24%, 

em 1995, em comparação com apenas 14% entre as crianças das outras famílias 

(Musthaque Chowdhury e Abbas Bhuyia).  
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Em Honduras, os clientes que receberam pequenos empréstimos da Save the 

Children aumentaram os seus proventos, o que lhes permitiu enviar os filhos para a 

escola e levou a uma redução das taxas de abandono escolar.  

 

5.2 Melhorar a Saúde: 

Na Uganda, 95% dos clientes do programa de financiamento da Foundation for 

Credit and Community Assistance (Fundação para o Crédito e Ajuda às Comunidades, 

FOCCAS) empenharam-se em melhorar as suas práticas no domínio da saúde e da 

educação, no que se refere aos seus filhos, em comparação com 72% dos não-clientes. 

Por outro lado, 32% dos clientes utilizaram pelo menos um método de prevenção da 

AIDS, em comparação com 18% dos não-clientes (USAID-AIMS) 

Em Bangladesh, o número de clientes do BRAC que sofriam de desnutrição 

grave era menor do que o número de membros de um grupo de controlo na mesma 

situação e a gravidade da sua desnutrição diminuía à medida que aumentava a duração 

da sua participação nos programas do BRAC (Musthaque Chowdhury e Abbas Bhuyia).  

As taxas de utilização de anticoncepcionais eram consideravelmente mais 

elevadas entre as pessoas financiadas pelo Grameen (59%) do que entre os não-

clientes deste banco (43%), segundo um estudo sobre os clientes realizado em 

Bangladesh (S.R. Schuler and S.M. Hashemi). Um estudo posterior revelou a existência 

da mesma tendência (Mizanur Rahman e Julie DaVanzo).  

O acesso das famílias ao crédito pode funcionar como um substituto do 

rendimento gerado pelo trabalho infantil (Patrick Honohan).  

Os programas de microcrédito de diferentes regiões mostram que os clientes do 

sexo feminino têm cada vez mais um papel na tomada de decisões. Por exemplo, o 

Programa para o empoderamento das Mulheres no Nepal apurou que 68% dos seus 

membros tomavam decisões sobre os seus bens, planejamento familiar e educação das 

filhas, negociando também os casamentos dos filhos (Susan Cheston e Lisa Kuhn).  

Na Bolívia e em Gana, a participação em programas de microcrédito conduziu a 

uma autoconfiança crescente das mulheres e melhorou a sua condição no seio da 

comunidade. Em Gana, as participantes nos programas desempenharam um papel 
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mais ativo na vida e cerimônias das comunidades, enquanto na Bolívia participaram 

ativamente no governo local (Freedom from Hunger).82 

No Brasil 

No Brasil, cerca de 15,7 milhões de pessoas trabalham no setor não-

estruturado da economia como microempresários. O seu número equivale a mais do 

triplo em relação aos empresários do setor estruturado.  

A atuação inicial com vistas objetivar a implementação do microcrédito, no 

Brasil, teve início em 1973, quando a Organização Não-Governamental Accion 

International, com a participação de entidades empresariais e bancos, criou a UNO - 

União Nordestina de Pequenas Organizações. A UNO, capacitava os clientes em 

gerenciamento, e as operações eram viabilizadas por uma espécie de “aval moral”. 

Durante anos financiou e capacitou milhares de trabalhadores, atuou intensamente em 

processos associativos. A UNO foi considerada a principal referência da América 

Latina, durante dezoito anos, com extrema eficiência no setor técnico com efetividade 

social, todavia não houve auto-sustentabilidade na questão financeira. 

Em 1995, em Porto Alegre, com base na iniciativa do poder público em parceria 

com entidades da sociedade civil, foi promovida a criação da organização Portosol – 

Instituição Comunitária de Crédito. Os recursos são oriundos da Prefeitura Municipal,, 

do Governo do Estado, Instituições Internacionais, BNDES e SEBRAE/RS. Até 

dezembro de 2001, a Portosol havia realizado 28,5 mil operações com um montante de 

mais de R$ 30 milhões. 

 Outro exemplo em Porto Alegre, em 1987, através do Centro de Apoio aos 

Pequenos Empreendimentos Ana Terra, (Ceape/RS), instituído sob forma de 

Organização Não-Governamental. Com o apoio do BID na composição inicial do Fundo 

para empréstimos, essa iniciativa ampliou-se nacionalmente. Em 1990, criou-se a 

Federação Nacional de Apoio aos Pequenos Empreendimentos (Fenape), hoje Ceape, 

e ao longo desses anos concedem-se créditos individuais, com garantias de aval 

individual e solidário, principalmente ao setor informal. Até 2001, a rede Ceape realizou 

343 mil operações totalizando R$ 305,7 milhões. 

                                            
82 Cadernos do CEAS (Centro de Estudos e Ação Social), 200, Microcrédito: Política de combate à 
Pobreza ou abertura de novos mercados para os bancos? Junho/agosto de 2002, p.39. Elsa Souza 
Kraychete, economista doutora em Administração. 
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 O Banco da Mulher, no Brasil, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para 

a Infância e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, iniciou na Bahia e 

atualmente atua em uma forma de rede que abrange o Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.  

 Em outubro de 1996, no Rio de Janeiro, surgiu a iniciativa do Movimento Viva 

Rio de criar o VivaCred, com agências instaladas na Rocinha, Maré e Rio das Pedras. 

Os recursos foram provenientes do BNDES, do BID e Fininvest. Até final de 2001, o 

VivaCred havia emprestado R$ 14 milhões para mais de 8 mil empreendimentos. 

 Em 1998, o Banco do Nordeste, com o objetivo de atender aos micro e 

pequenos empreendedores, viabilizou o primeiro programa de microcrédito com 

atendimento direto por uma instituição financeira estatal. O CrediAmigo atua 

preferencialmente com crédito solidário, oferecendo capacitação aos tomadores. Até 

2001, quase 600 mil operações foram liberadas totalizando R$ 440 milhões 

concedidos.83 

Rita Valente, coordenadora geral da Central de Microcrédito do Banco do 

Nordeste (CrediAmigo), comenta alguns números interessantes em relação à evolução 

daquele programa desde a implantação em 1998 até dezembro de 2001, cujas 

contratações e volume de recursos aplicados tiveram crescimento anual de 113,7% e 

140,5%, respectivamente, com valores médios de R$ 700,00, sendo aquele programa 

considerado como a maior carteira de microcrédito do país, com um total de 100 mil 

clientes, dado seu longo alcance social e a capacidade de atendimento a um crescente 

número de pessoas em diferentes localidades. 

A pesquisa realizada em abril de 2001, dos clientes do CrediAmigo, revela os 

seguintes resultados: nível de satisfação dos clientes, bom e ótimo, 95%; acesso ao 

crédito, 95%; atendimento, 93%; acessibilidade ao banco, 88%; impacto positivo no 

faturamento mensal. 84 

 

 

                                            
83 Introdução ao Microcrédito. www.paginadomicrocrédito.com/oqueemicrocrédito.htm. 
84 Microcrédito, Ocupação e Renda. Revista Mercado de Trabalho, Conjuntura e Análise. Ano 7. Junho 
de 2002. 
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TABELA D - Impacto Positivo no Faturamento/Renda Mensal. 85 

 Impacto no Faturamento 

Mensal 

Impacto na Renda Mensal 

 Antes Depois Antes Depois 

Até 1 SM 5% - 10% 1% 

+ de 1 a 2 SM 6% 2% 13% 7% 

+ de 2 a 5 SM 11% 8% 20% 20% 

+ de 5 a 10 SM 20% 17% 25% 29% 

+ de 10 a 20 SM 14% 21% 14% 20% 

+ de 20 SM 31% 39% 12% 16% 

FONTE: Central de Microcrédito do Banco do Nordeste (CrediAmigo) 

 

 Como Iniciativa no contexto nacional, o Programa de Crédito Produtivo 

Popular, a partir de 1996, em articulação com o Conselho da Comunidade Solidária, 

veio consolidar no Brasil um ciclo de desenvolvimento do microcrédito. Atuando como 

instituição de segunda linha, o BNDES vem apoiando instituições, estruturando-as e 

fomentando-as. Para isso, criou o Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

investindo em sistemas integrados, informações gerenciais, auditorias operacionais, 

financeiras, contábeis, sistemas de pontuação de crédito, e tantos outros serviços 

voltados especificamente às instituições dirigidas ao microcrédito. Até o ano de 2001, o 

BNDES já havia apoiado 28 entidades da sociedade civil e três sociedades de crédito 

ao microempreendedor, num montante total investido de mais de 50 milhões. 

 O Sebrae iniciou seu processo de atuação no segmento do microcrédito em 

2001, também como instituição de segunda linha, repassando recursos desde que a 

instituição de repasse adote o princípio de independência e auto-sustentabilidade. 

 A Caixa Econômica Federal tem desenvolvido parcerias com organizações 

não-governamentais, que atuam como mandatárias responsáveis pela metodologia do 

microcrédito, sendo a CEF responsável pelos recursos financeiros e pelo risco das 

operações. 

                                            
85 Microcrédito, Ocupação e Renda. Revista Mercado de Trabalho, Conjuntura e Análise. Ano 7. Junho de 
2002. 
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 O microcrédito vem sendo implementado em diversas instâncias, com algumas 

alternativas freqüentemente em nível municipal a exemplo das quais podemos 

mencionar o Banco do Povo de Santo André – SP, constituído em 1998 como uma 

organização não-governamental, oferecendo crédito produtivo à população com 

dificuldades de acesso a recursos. Em 2001, já haviam sido emprestados mais de 1,3 

milhões de reais, distribuídos para 484 empreendedores. 

 O RIOCRÉD nasceu no Rio de Janeiro, em 2001, também com a finalidade de 

financiar capital de giro e investimento em um valor médio de 1,2 mil reais. Com a 

experiência lucrativa constatada, o Unibanco, controlador da Fininvest, em 2002 se 

empenhou em estender a experiência da RIOCRÉD pelo Brasil com a criação da 

Microinvest S.A. - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. 

 Ainda no âmbito de governos municipais e estaduais, inúmeras iniciativas de 

atuação em microcrédito de “primeira linha” estão sendo implementadas, com fundos 

destinados especificamente ao microcrédito. O Banco Social no Paraná (que é objeto 

de estudo desta dissertação), Banco do Povo de São Paulo, Banco do Povo de Juiz de 

Fora, Banco do Povo do Estado de Goiás, Creditrabalho do Distrito Federal e muitos 

outros fazem parte do rol de instituições voltadas ao microcrédito.  

Desde 1995, as propostas de incentivo ao microcrédito vinham sendo discutidas 

pelo Conselho da Comunidade Solidária, em parceria com o IPEA, governo do Distrito 

Federal e a GTZ – Cooperação Técnica Alemã - German Appropriate Technology and 

Ecoefficiency Programme. 

A proposta subsidiou o desenvolvimento de programas de microcrédito no 

Brasil, em particular o Programa de Crédito Produtivo Popular, gerido pelo BNDES. Em 

1997, o Conselho de Comunidade Solidária promoveu Rodada de Interlocução Política 

sobre alternativas de ocupação e renda com evidências de efetividade do microcrédito 

como política significativa para o setor. Medidas como a Lei 10.194/01 com 

regulamentação, atualmente Resolução 2.874/01 do Conselho Monetário Nacional que 

incentivam a participação da iniciativa privada nas Sociedades de Credito ao 

Microempreendedor; a Lei 9.790/99; a publicação da Medida Provisória 2.172-32/01, 

que isenta as Oiscips da Lei da Usura. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Administração (IBAM), o número de 

operações do microcrédito no Brasil saltou como um todo de cerca de 29 mil em 1997 
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para cerca de 257 mil em 1999. No mesmo período, a valor aplicado cresceu de R$ 39 

para R$ 198 milhões, representando uma alta de 400%. O valor médio das operações 

foi de aproximadamente R$ 768,00. 

De acordo com dados de estudo da OIT, o número de clientes atendidos pelo 

microcrédito no Brasil cresceu, respectivamente, 5%, 3,2%, e 7%, nos períodos de 

outubro de 1998 a outubro de 1999, de outubro de 1999 a abril de 2000 e de abril de 

2000 a outubro de 2000. 

 Ressaltando o papel do microcrédito para o desenvolvimento econômico e 

social, o Sebrae salienta que o mercado brasileiro, cerca de 13,9 milhões de pequenos 

empreendimentos, representando 98,5% das empresas, são responsáveis por mais de 

60% dos empregos e ocupações gerados e 8% do PIB. Parte significativa desses 

empreendimentos (cerca de 2/3) é constituída de micro e pequenos negócios informais, 

produto da capacidade empreendedora brasileira e da busca da sustentabilidade 

econômica das pessoas e das comunidades. Por outro lado, 95% desse contingente de 

empreendimentos não têm acesso ao sistema oficial de crédito, sobretudo 

financiamento à produção. Tal exclusão é basicamente atribuída às dificuldades dos 

pequenos negócios em atender as exigências de garantia dos financiamentos e 

também pelas condições privilegiadas das instituições financeiras frente ao mercado de 

financiamentos e de investimentos, sobretudo em papéis da dívida do setor público.86  

 Como respaldo à importância do contexto acima, a OIT vem reiterar a 

estatística de que existem no Brasil, quase 14 milhões de pequenas unidades 

produtivas.  

 

 

 

6  O ANO INTERNACIONAL DO MICROCREDITO 

 

Na atualidade, há um esforço muito grande por parte das instituições 

internacionais como a Organização das Nações Unidas, o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, autoridades governamentais e não-governamentais, 

                                            
86 Sebrae - O papel do Microcrédito para o Desenvolvimento Econômico e Social.  www.sebrae.com.br 
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em abordar enfaticamente o microcrédito. Como marco de sua importância no contexto 

do potencial efetivo no desenvolvimento das comunidades, a ONU proclamou 2005 

como “O Ano Internacional do Microcrédito no Mundo”. Salienta a importância do  

microfinanciamento como parte integrante dos esforços coletivos para alcançar os 

objetivos de desenvolvimento do milênio. O desafio enfrentado consiste em superar os 

condicionamentos que excluem as pessoas da plena participação no setor financeiro. 

“O Ano Internacional do Microcrédito proporciona à comunidade internacional uma 

oportunidade decisiva para vencer este desafio. Juntos, podemos e devemos criar 

setores financeiros integrados que ajudem as pessoas a melhorar as suas condições de 

vida”. São as palavras do secretário-geral, Kofi Annan. Diversas atividades e programas 

destinam-se a comemorar o Ano Internacional do Microcrédito. Mais de cinqüenta 

países estão participando desse marco de forma decisiva através da criação de 

comissões nacionais, as quais dirigirão atividades em nível nacional e regional para 

enfatizar e respaldar as iniciativas do setor em seus países. Participam desse 

movimento organizações não-governamentais, clientes do microcrédito, atores dos 

governos locais, bancos centrais, setor privado, etc. Tudo isso no intuito de promover e 

impulsionar microcrédito e microfinanciamento sustentáveis no mundo, destacar a sua 

contribuição para a realização dos objetivos de desenvolvimento do milênio e criar 

setores financeiros adequados ao objetivo de melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. O objeto proposto pretende reunir os organismos da ONU e os parceiros 

correlatos em torno da criação efetiva de sistemas financeiros sustentáveis em uma 

integração que vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM. 

Reverenciando essa iniciativa, José Antônio Ocampo, secretário geral adjunto 

do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas declarou: “Ao 

ver nas pessoas pobres contribuintes vitais para as suas economias regionais e 

nacionais, o Ano Internacional do Microcrédito 2005 pode desencadear uma nova onda 

de microempresas, dando aos setores mais desfavorecidos da população a 

oportunidade de construírem uma vida melhor”.87 

                                            
87 ONU Lança Ano Internacional do Microcrédito 2005. Microempresários inauguram o ano, abrindo 

Bolsas de Valores de vários países do mundo - Comunicado de imprensa. www.runic.europe.org/portugal 
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CAPÍTULO III 

 

 

1 UMA NOÇÃO DA DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO NO PARANÁ E NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA NOS ÚLTIMOS ANOS. 

 

 

Antes da abordagem específica relativa aos empreendedores atendidos pelo 

Banco Social - organismo responsável pela formulação e implementação do Programa de 

Microcrédito no Paraná - é interessante situar os leitores em relação à dinâmica 

contextual do mercado de trabalho nos últimos anos, principalmente no Paraná em 

relação à RMC, possibilitando assim uma melhor visualização das variáveis e indicadores 

que servirão de referência para o objeto desta dissertação.  

Apesar deste trabalho caminhar para uma conclusão especificamente do universo 

de dados relativos ao município de Curitiba, é importante considerar as informações 

relativas à RMC a qual possui maior número de dados referenciais, e de forma mais 

detalhada. Para o município de Curitiba, especificamente, há certa carência de trabalhos 

relativos aos setores a serem abordados.  

Contudo, o município de Curitiba faz parte da região metropolitana e possui 

representatividade inconteste em relação à amplitude das variáveis a serem abordadas, o 

que credencia esse paralelo como referencial para do trabalho. 
 

TABELA 1 – População Economicamente Ativa – PEA, População Ocupada – PO e 
População Desocupada, Região Metropolitana de Curitiba – RMC e Paraná – 1997 e 
2003. 

RMC PARANÁ  
POPULAÇÃO  

     1997 
 

     2003 
 

VARIAÇÃO 
 

    1997 
 
      2003 

 
VARIAÇÃO 

População 
Economicamente 

Ativa 

 
1.243.920 

 
1.543.335 

 
24,10% 

 
4.632.856 

 
5.431.647 

 
17,24% 

População 
Ocupada 

1.132.265 1.398.793 23,53% 4.314.694 5.042.958 16,87% 

População 
Desocupada 

111.655 144.542 29,45% 318.162 388.689 22,17% 

Fonte: IBGE/PNAD 
Iniciando pela análise da tabela I, tem-se a noção da dinâmica populacional no 

Paraná e Região Metropolitana de Curitiba.  Observando os dados da população 
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ocupada, percebe-se que na região metropolitana de Curitiba, entre os anos de 1997 e 

2003 houve uma maior variação de ocupados com 23,53% de incremento, enquanto 

para o Paraná como um todo, a variação foi de apenas 16,87%. Em relação aos 

desocupados, a variação também foi menor no Estado como um todo, o que significa 

que em separando os dados, individualmente, da RMC e do Interior do Paraná, essas 

diferenças são ainda mais significativas na Região Metropolitana de Curitiba.  

Outra constatação é que os desocupados aumentaram em maior proporção na 

Região Metropolitana de Curitiba, se comparados com o resto do estado. 

Em resumo, significa dizer que, para o município de Curitiba juntamente com os 

demais da RMC, houve aumento significativo dos Ocupados, bem como dos 

Desocupados. Um dado relevante para este trabalho, é a constatação de que 

principalmente os ocupados aumentaram significativamente, sobre os quais buscar-se-á 

subsídios para saber onde eles atuam. 

 

TABELA 2 – Rendimento e variação - média mensal - da população ocupada - Região 
Metropolitana de Curitiba e Paraná - 1997 e 2003 
RENDIMENTO 
MÉDIO MENSAL 
EM SALÁRIO 

MÍNIMO 

 
RMC 

 
PARANÁ 

 
1997 2003 Variação 

% 
1997 2003 Variação 

% 
Até ½ 25.421 53.042 108,60 169.031 344.319 104,00 
Mais de 1/2 a 1 78.890 146.464 85,65 544.719 700.673 28,63 
Mais de 1 a 2 180.846 439.363 142,9 825.857 1.464.277 77,30 
Mais de 2 a 3 216.762 273.012 25,95 692.073 721.338 4,22 
Mais de 3 a 5 242.182 212.197 -12,38 624.922 541.574 -13,33 
Mais s de 5 a 10 168.011 120.302 -28,39 451.064 340.279 -24,56 
Mais de 10 a 20 76.269 49.582 -35,00 183.098 131.169 -28,36 
Mais de 20 62.112 31.900 -48,64 117.301 76.013 -35,19 
Sem Rendimento 71.811 68.037 -5,25 673.528 695.358 3,24 
Sem Declaração 9.961 4.994 -49,87 33.101 27.958 -18,39 
TOTAIS DOS 
OCUPADOS 1.132.265 1.398.793 23,53 4.314.694 5.042.958 16,87 
Fonte: IBGE/PNAD 

 

Em relação ao rendimento médio mensal da população ocupada, tabela 2, tanto 

no total do Paraná, como na Região Metropolitana de Curitiba, percebe-se claramente 
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que de 1997 a 2003, houve uma diminuição significativa de rendimento. Se observadas 

as colunas relativas a 1997, à medida que aumenta o número de salários mínimos, há 

um número ascendente de assalariados, à medida que os números de salários 

aumentam.  

Para o ano de 2003, todavia, tanto para a coluna do total do estado, bem como 

para a da RMC, há um decréscimo abrupto de trabalhadores com maior remuneração 

em cada nível de crescimento do salário. Isso revela a inconteste diminuição da renda 

dos trabalhadores, no estado como um todo.  

Uma melhor visualização dessa variação está expressa nas colunas com 

variação do percentual de trabalhadores em cada nível de rendimento. Ao serem 

comparadas as colunas da variação do rendimento, percebe-se uma redução 

significativamente maior na região metropolitana de Curitiba em relação ao Paraná.   

O índice é ainda mais acentuado negativamente para a RMC. 

 

TABELA 3 – Pessoas Ocupadas por setor de atividade na Região Metropolitana de 
Curitiba, RMC e Paraná – 1997 e 2003. 

RMC PARANÁ  

SETOR DE 

ATIVIDADE 

1997 2003 INCREMETO 

RELAT. DOS 

OCUPADOS 

1997 2003 INCREMETO 

RELAT. DOS 

OCUPADOS 

Agricultura 49.533 84.871  1.174.020 1.134.330  

Indústria 195.795 236.399  568.448 737.984  

Construção Civil 114.276 112.626  301.805 720.629  

Comércio 175.347 284.448  566.385 346.504  

Serviços 597.314 680.449  1.704.036 2.103.511  

TOTAL 1.132.265 1.398.793 23,54% 4.314.694 5.042.958 16,87% 

Fonte: IBGE/PNAD 

 

Observando a tabela 3, o item dos Trabalhadores da Agricultura, percebe-se 

um decréscimo de 1997 a 2003, onde no último ano de referência, diminuíram quase 40 

mil trabalhadores daquela atividade, no estado. Nas atividades de comercio, da mesma 

forma, no Paraná, houve um decréscimo de 220 mil ocupações, enquanto na Região 

Metropolitana de Curitiba houve um acréscimo em mais de 100 mil. O único incremento 
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significativo do Paraná em relação à região metropolitana de Curitiba se deu na 

atividade da construção civil. 

Se considerado o incremento de pessoas ocupadas de 1997 a 2003 na região 

metropolitana de Curitiba como um todo, ele foi de 23,54%, enquanto a do Paraná, foi 

de apenas 16,88% de 1997 a 2003. Houve maior aumento na região metropolitana, 

proporcionalmente ao estado, devido a ocupação atual dessa população instalada na 

região metropolitana e Curitiba, cujos detalhes serão abordados na seqüência deste 

trabalho. 

No site do IBGE, em maio de 2005, foram publicados os indicadores relativos à 

Economia Informal Urbana – 2003, sobre os quais vale referencia como parâmetro no 

dimensionamento daquele mercado, em relação à economia como um todo. Esses 

dados foram elaborados a partir do universo da RMC, ou seja, não existe a análise 

específica para o município de Curitiba, motivo pelo qual eles serão utilizados como 

referência. 

Para fins de análise, conforme apontado no capítulo I, a economia informal não 

abrange, entre outros, o setor da agricultura. 

 

TABELA 4 - Empresas do setor informal por número de pessoas ocupadas, RMC 
2003. 

Total 173.386 100,00% 

Uma Pessoa 137.243 79,15% 

Duas Pessoas 21.733 12,53% 

Três Pessoas 14.410 8,32% 

Fonte IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Economia Informal 
Urbana 2003. 

 

Quanto ao número de pessoas ocupadas, a tabela 4 mostra que a grande 

maioria dos empreendimentos informais, ou seja, praticamente 80% possuem apenas 

uma pessoa. Isso caracteriza a grande representatividade dos profissionais autônomos 

e ou por contra própria, que segundo a própria pesquisa, abrange 88% das empresas 

informais. 
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TABELA 5 - Empresas do Setor informal, segundo recebimento de Assistência Técnica, 
Jurídica ou Financeira nos últimos 5 anos na RMC. 2003. 

Recebimento de 

Assistência Técnica 

Número de 

Empresas 

Percentual em relação ao 

universo da RMC 

Total De Empresas 173.386 100,00% 

De Governo 1.174 0,68% 

De Outras Instituições 5.621 3,24% 

Não Receberam 166.692 96,14% 

Fonte IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Economia Informal Urbana 
2003. 

 

A tabela 5 revela que é praticamente inexistente a participação das entidades 

de Assistência Técnica no setor, ou seja, mais de 96% dos empresários informais 

simplesmente não têm nenhum tipo de acompanhamento pré ou pós-financiamento. 

Esse requisito é extremamente oneroso, face evolução da precariedade atribuída 

àquele setor. Não há possibilidade de reversão do processo quantitativo e tampouco 

qualitativo, sem capacitação dos empreendedores.  Na falta de preparação dos 

empreendedores, além de persistirem precários (sem condições de formalização), os 

empreendimentos passam a se ampliar em quantidade e perda da qualidade, 

aumentando a própria disputa entre os precários, com aumento da clandestinidade, 

violência, criminalidade, enfim, a impregnação do caos social. 

 

TABELA 6 - Pessoas Ocupadas nas Empresas do Setor Informal, seus índices, por 
Sexo e Escolaridade. RMC - 2003 

Sexo \ Números 236.638 100,00% 
Homens 161.678 68,32% 
Mulheres 74.960 31,67% 

Escolaridade \ Números 236.638 100,00% 
Sem Instrução 11.137 4,70% 

Ensino Fundamental 110.933 46,89% 
Ensino Médio 78.321 33,11% 
Ensino Superior 35.965 15,20% 

Fonte IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Economia Informal Urbana 
2003. 

 

Em relação ao sexo, a tabela 6, demonstra um amplo domínio do número de 

homens em relação às mulheres em se tratando das pessoas ocupadas no setor 

informal da região metropolitana de Curitiba. Quanto à escolaridade, há uma 
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predominância da informalidade entre os trabalhadores até o ensino fundamental, com 

mais de 50% do total. Esses dados serão relevantes como referência para avaliar o 

foco da clientela do Banco Social, objeto final de estudo. 

 

TABELA 7 – Proprietários de empresas do setor informal por sexo - RMC 2003 
Sexo \ Total 192.876 (1) 100% 

Homens 133.826 69,38% 

Mulheres 59.050 39,61% 

Fonte IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Economia Informal Urbana 
2003. 
(1)Incluídos proprietários sem declaração de sexo. 
 

A tabela 7 demonstra que pouco mais de 39% das pessoas ocupadas nos 

empreendimentos informais são mulheres, o que caracteriza um pequeno aumento em 

relação às trabalhadoras da tabela anterior.  

Ainda, especificamente, sobre a Região Metropolitana de Curitiba, cabe 

mencionar nesse item, alguns dos dados em relação ao trabalho que faz parte dos 

estudos ora propostos, relativo a “metrópoles, desigualdades sócio-espaciais e 

governança urbana”, desenvolvido pelo Ipardes sob o título “Dinâmica Recente da 

Economia e Transformações na Configuração Espacial da Região Metropolitana de 

Curitiba”. Esse trabalho foi elaborado pelas pesquisadoras do IPARDES, Rosa Moura e 

Sandra Terezinha da Silva. Segundo aquela abordagem, a inserção na globalização da 

flexibilização produtiva, caracterizadas por profundas mudanças tecnológicas na vigente 

fase fordista, aprofundam e transformam o nexo entre as dinâmicas, urbana (espacial e 

econômica).  Conforme especificado na introdução, esse trabalho reforça a tese de que 

as ações dos efeitos cambiais, internacionalização produtiva, reordenação empresarial, 

flexibilização do trabalho, formação de redes empresariais, fazem com que as demanda 

do mundo do trabalho padeça com os novos requisitos exigidos, tanto nas diversas 

atividades, bem como para os diferentes meios (rural x urbano), tendo como 

conseqüência, uma degradação econômica, ambiental e social. 

O trabalho do IPARDES analisa o efeito e dinâmica, da Região Metropolitana 

de Curitiba e RMC, em relação ao valor adicionado fiscal - VAF – no universo 

paranaense e nos diferentes setores da economia. Analisa também a mudanças na 

ocupação e distribuição das empresas no estado, enfim, argumenta sobre a 
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configuração espacial em relação à Região Metropolitana de Curitiba. Com base nas 

informações da RAIS, também é analisada a dinâmica da distribuição das empresas, 

especialmente em nosso estado. 

Na seqüência a analise de alguns gráficos daquele trabalho, com abordagens 

importantes em relação à dinâmica cujos resultados refletem a realidade do 

contingente a ser analisado neste trabalho. 

 

TABELA  08 – Participação no VAF total do Paraná – RMC – 1975 – 2000. 
%  DO VAF TOTAL  

      ÁREA   1975   1980   1983   1985   1989   1996   2000 

Curitiba 13,474 15,763 18,093 15,617 23,214 25,669 19,892 

Total RMC 17,056 33,481 35,731 29,101 370,25 40,091 43,043 

FONTE: SEFA 

 

Em 1975, o VAF representava apenas 13, 47% em relação ao Paraná, com 

uma elevação para 19,9% em 2000. Em seu total, a Região Metropolitana de Curitiba, 

subiu sua participação, saindo de um patamar de 17,05% em 1975, para mais de 43% 

em 2000. Isso vem caracterizar que no Estado do Paraná, houve efetivamente um 

impacto significativo na dinâmica econômica espacial, com incremento bem maior na 

RMC de 1975 para 2000. Evidentemente, se calcularmos o incremento individual entre 

os dois setores, a diferença entre a RMC em relação ao resto do estado, a proporção 

aumentará ainda mais. 

TABELA 09 – Participação no VAF setorial do Paraná – RMC – 1989/2000. 

SETOR        ÁREA 

CURITIBA 

Agropecuário Industrial Comércio Serviços 

1989 0,228 28,601 27,119 22,719 

1996 1,701 30,352 32,613 31,410 

2000 0,232 16,967 27,835 59,254 

TOTAL RMC     

1989 2,483 49,921 33,977 38,074 

1996 4,244 49,877 46,073 44,781 

2000 2,891 49,724 46,180 72,378 

FONE: SEFA 
NOTA: dados trabalhados pelo IPARDES 
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A tabela 09 aborda a dinâmica dos diferentes setores da economia da região 

metropolitana de Curitiba.  

Chama atenção a significativa participação do município de Curitiba em relação 

à região metropolitana. Fica claro, que tanto em Curitiba como em toda a região 

metropolitana houve crescimento nos setores do comércio e principalmente, na área de 

prestação de serviços. Já na área industrial, percebe-se que no município de Curitiba 

houve decréscimo, em relação ao total da região metropolitana.  

Cabe lembrar que nesses gráficos estamos trabalhando dados do setor formal 

da economia. 

 

TABELA 10 – Distribuição do emprego formal, participação no total do Paraná e RMC. 

1990 1995 2000 ÁREA 

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

Curitiba 498.369 38,62 566,956 38,77 568.533 34,39 

Total da RMC 593.231 45,97 675,761 46,21 730.766 44,20 

Total do Paraná 1.290.406 100,00 1.462.484 100,00 1.653.373 100,00 

 

 

TABELA 11 - Crescimento percentual do trabalho formal entre 1990/2000 e 1995/2000  
PR E RMC. 

INCREMENTOS 

1990-2000     1995 - 2000 

 

 

ÁREA Absoluto Variação 

% 

Distribuição 

 %  

Absoluto Variação 

% 

Distribuição 

%  

 

Curitiba 

 

70,164 

 

14,08 

 

51,02 

 

1,577 

 

0,28 

 

2,87 

Total da 

RMC 

 

137,535 

 

23,18 

 

100,00 

 

55,005 

 

8,14 

 

100,00 

Total do 

Paraná 

 

362,967 

 

28,13 

 

- 

 

190,889 

 

13,05 

 

- 

FONTE: RAIS 
NOTA: Dados trabalhados pelo IPARDES 
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Na tabela 10 temos um dado importante quanto à participação na distribuição 

do emprego formal em Curitiba e Região Metropolitana, comparado ao Paraná. Na 

primeira parte da tabela, consta a participação quanto ao número, onde se percebe que 

os dados do município de Curitiba representam significativamente em emprego com 

relação ao estado, com 38,62%, 38,77% e 34,39%, nos anos de 1990, 1995 e 2000 

respectivamente. A região metropolitana por sua vez participa com 45,97%, 46,21% e 

44,20%, também respectivamente, em relação ao estado. Pelos dados apresentados, 

observa-se haver uma quantidade significativa da população ocupada. Além dos 

números apresentados nesta tabela. A tabela número 2, no comparativo entre o Paraná 

e a região metropolitana, de 1997 a 2003 houve um incremento de 23,53 em relação à 

população ocupada, formal e informal. Ainda nesta tabela, quanto às pessoas ocupadas 

junto ao mercado formal, o aumento para Curitiba e Região Metropolitana, não foi tão 

significativo. 

Esses números são relevantes ao presente estudo, uma vez que, ao serem 

analisados os dados da pesquisa em relação ao setor informal, esta deverá revelar o 

destino da população relativa a essa diferença. 

Quanto à variação do emprego formal (tabela 11), chamou atenção que entre 

1990 e 2000, Curitiba variou positivamente 14,18% e a região metropolitana 23,18%. Se 

abreviado esse tempo para o período de 1995 a 2000, percebemos que o emprego 

formal variou somente 0,28% e 8,14% respectivamente. Essa variação do emprego 

formal em Curitiba e Região Metropolitana confirma a tese do aumento do setor informal 

da economia, uma vez que, pela Tabela 1, constata-se um aumento significativo em 

período similar na RMC, considerada à população economicamente ativa e 

principalmente a população ocupada. 

Na tabela 11, há também um dado importante sobre a distribuição e variação 

das empresas, considerando o município de Curitiba e a Região Metropolitana, com o 

estado. A participação de Curitiba é de 25,91%, 24,18% e 23,17% em relação ao 

estado nos anos de 1990, 1995 e 2000, respectivamente e da Região Metropolitana, 

32,00%, 29,85% e 30,26%, nos mesmos períodos. 
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TABELA 12 – Distribuição setorial e participação no emprego formal – RMC e Paraná – 
1990/1995/2000 

RMC SETOR/RMC  

1990 1995 2000 2000 

1995 

% 2000 

1995 

% 1990 1995 2000 

TOTAL 593.231 675.761 730.766 37.535 23,18 55.055 8,14 100% 100% 100% 

PARANÁ RMC/PARANÁ  

1990 199

5 

2000 2000 

1995 

% 2000 

1995 

% 1990 1995 2000 

TOTAL 1.000.290.4

06 

1.462.

484 

1.653.37

3 

362.967 28,13 190.889 13,05 45,97 46,21 44,20 

Fonte RAIS, 
Dados Trabalhados pelo Ipardes. 

 

Considerando a participação total no emprego formal na RMC e Paraná em 

1990, 1995 e 2000, conforme tabela 12, verifica-se que, entre os anos de 1990 e 2000, 

houve 23,18% de acréscimo no emprego formal. Para o Paraná como um todo no 

mesmo período, o crescimento foi de 28,13%. Já entre 1995 a 2000, o crescimento do 

emprego formal alcançou 8,14% em Curitiba e região metropolitana e 13,05% para o 

total do Paraná. Novamente, há um déficit no índice de população empregada no 

trabalho formal em relação aos dados no crescimento dos ocupados, Tabela 3 deste 

item, demonstrando um aumento significativamente maior. Pergunta-se: onde estão 

esses ocupados?  

 

TABELA 13 - População em idade ativa, economicamente ativa, ocupada, taxas de 
atividade, de desemprego e distribuição setorial dos ocupados, na Região Metropolitana 
de Curitiba e no Total do Paraná. – 2000. 

DISTRIBUIÇÃO DOS 

OCUPADOS 

 

REGIÃO 

 

PIA (A) 

 

PEA (B) 

 

OCUP. (C) 

 

ATIVID. 

%(D) 

 

DESEMP.% 

(E) Agrop. Ind. Com. Serv. 

RMC 2.480.048 1.508.845 1.286.980 60,8 14,7 5,5 25,5 19,0 48,0 

PARANÀ 7.753.440 4.651.832 4.055.739 60,0 12,8 20,1 22,3 17,1 39,1 

Fonte: IBGE – censo demográfico 
Nota: Dados trabalhados pelo Ipardes e reordenados para este trabalho. 
Fórmulas: D= Atividade % = (B/A)*10 
                 E= Desemprego % = {(B-C)/B}*100 
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A proporção de atividade da RMC comparada a todo o estado do Paraná tem 

uma variação entre si muito pequena. Em relação ao desemprego, todavia, a variação é 

bem superior, chegando a dois pontos percentuais.  

 

TABELA 14 – Emprego Formal da Região Metropolitana de Curitiba e do Paraná – 
1996/2001 

EMPREGADOS 

Variação % Distribuição % 

 

REGIÃO  

1996 

 

2001 Absoluta % 1996 2001 

RMC 683.447 789.003 105.556 15,4 47,7 45,8 

Inter. do PR 750.643 932.653 182.010 24,2 52,3 54,2 

Total do PR 1.434.090 1.721.656 287.566 20,1 100 100 

Fonte: MTE/RAIS 
Nota: Dados Trabalhados pelo Ipardes e reordenados para este trabalho 

 

Entre os anos de 1996 e 2001, a variação positiva dos empregados foi superior 

no interior do Paraná, em relação à região Metropolitana de Curitiba. Isso pode ser 

verificado na diferença nos índices de distribuição entre os dois anos de referência, 

onde para 1996 o diferencial é de pouco menos de 5%, enquanto em 2001 o diferencial 

passou de 8 pontos percentuais, ou seja é bem maior no interior em relação à RMC.  

Cabe uma comparação com a tabela 3, onde é constatada uma variação 

positiva da População Ocupada na RMC, de 1997 a 2003 em mais de 23,54%. De 1996 

a 2001 o emprego formal na RMC tem sido bem inferior à variação dos índices em 

relação aos ocupados, alcançando apenas 15,4% de variação. Apesar de não se tratar 

exatamente do mesmo período, seguramente, essa diferença é válida nessa 

comparação. Hipoteticamente, pelos dados obtidos no referencial teórico deste 

trabalho, ela deverá estar inserida no grande contingente (aumento), da informalidade. 

 A seguir serão apresentadas algumas tabelas e gráficos obtidos junto ao 

IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Esses dados nos 

servirão de parâmetro para melhor avaliar o público a ser pesquisado, o qual faz parte 

do contingente da população de Curitiba. 
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TABELA 15 - Valor do Rendimento Nominal Médio e Mediano Mensal das Pessoas com 
Rendimento, Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes, Administrações 
Regionais de Curitiba - 2000. 

 

VALOR DO RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DAS 

PESSOAS COM RENDIMENTO 

EM R$ EM SALÁRIOS MÍNIMOS(1) 

 

 

  ADMINISTRAÇÕES 

REGIONAIS 

       PESSOAS 

RESPONSÁVEIS 

(DOMICÍLIOS 

   PARTICULARES 

    PERMANENTES) MÉDIO(2) MEDIANO(3) Médio(2) Mediano(3) 

Regional Matriz 73.112 2.904,79 2.000,00 19,24 13,25 

Regional Boqueirão 53.773 970,24 600,00 6,43 3,97 

Regional Cajurú 54.951 1.050,74 600,00 6,96 3,97 

Regional Boa Vista 65.970 1.268,00 700,00 8,40 4,64 

Regional S.Felicidade 48.313 1.364,44 650,00 9,04 4,30 

Regional Portão 90.685 1.563,26 800,00 10,35 5,30 

Regional Pinheirinho 48.022 711,41 490,00 4,71 3,25 

Regional Bairro Novo 36.337 601,71 450,00 3,98 2,98 

Curitiba 471.163 1.430,96 700,00 9,48 4,64 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 (Características da População e dos Domicílios - Resultados do 
Universo). 
Elaboração: IPPUC/Banco de dados. 
Notas: 
(1)  Salário mínimo utilizado: R$ 151,00.  
(2) Média Ponderada é calculada através quociente da soma dos produtos entre o ponto médio da 
classe de Rendimento e o n. º de observações desta classe pelo número total de observações. 
(3)  Mediana é a realização que ocupa a posição central da série de observações quando estas estão 
ordenadas segundo suas grandezas. Desta forma lê-se, a maior parte da população recebe até o valor 
especificado no Rendimento mediano. 

 

Para fins de análise, será utilizado como parâmetro, o valor do rendimento 

nominal mensal das pessoas, aquelas responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes, e para melhor representatividade da receita em relação ao universo da 

população serão utilizados os valores medianos.  

É importante para o presente estudo, observar a seqüência decrescente de 

rendimentos, a qual evidencia a regional matriz, com um rendimento de 13,25 salários, 

seguida pelo Portão com 5,30, Boa vista, com 4,64, Santa Felicidade com 4,30, 

Boqueirão e Cajurú com 3,97, Pinheirinho com 3,25 e Bairro novo com a menor renda, 

ou seja, apenas 2,98 salários mínimos. 
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TABELA 16 - População, Área, Densidade Demográfica e Taxa de Crescimento das 
Administrações Regionais e Bairros de Curitiba - 1991 a 2000 

 

REGIONAIS 

 

População 

 

Área 

(ha) 

Densidade 

Demográfica 

    (Hab/ha) 

 

Taxa de 

Crescimento 

(1) 

 1991(2) 1996 2000  1991 1996 2000 1991 

1996 

1996 

2000 

Matriz 201.442 202.266 202.304 3.628,8 55,51 55,74 55,75 0,08 0,00 

Boqueirão 168.327 177.254 188.192 3.985,9 42,23 44,47 47,21 1,04 1,51 

Cajuru 153.694 172.886 195.742 3.530,6 43,53 48,97 55,44 2,38 3,15 

Boa Vista 200.934 209.421 225.696 6.222,4 32,29 33,66 36,27 0,83 1,89 

Sta 

Felicidade 

140.250 155.235 167.387 8.574,3 16,36 18,10 19,52 2,05 1,90 

Portão 257.564 291.080 301.600 5.111 50,39 56,95 59,01 2,48 0,89 

Pinheirinho 126.513 152.542 172.254 4.711 26,86 32,38 36,57 3,81 3,08 

Bairro Novo 66.311 115.569 134.140 7.453 8,90 15,51 18,00 11,75 3,80 

Total 1.315.035 1.476.253 1.587.315 43.217 30,43 34,16 36,73 2,34 1,83 

Fonte: IBGE-Censos Demográficos 1991, 2000 e Contagem Populacional 1996. 
Elaboração: IPPUC/Banco de Dados. 
Notas: 
(1) Taxa Média Geométrica de Incremento Anual, representa a evolução anual no período. 

(2) As populações para 1991 dos desmembramentos dos bairros CIC e Campo Comprido, nas 
respectivas Administrações Regionais, foram calculadas através da taxa média geométrica de incremento 
anual entre os anos de 1991 e 1996. 

 

A tabela acima nos mostra o crescimento da população das diferentes regionais 

de Curitiba de 1991 a 2000. Na coluna taxa de crescimento, especificamente  de 1996 a 

2000, há uma proporcionalidade entre o crescimento populacional e o da pobreza. Ou 

seja, justamente as regionais com maior índice de pobreza são as que mais cresceram 

nos últimos anos. Resta verificar na seqüência deste trabalho, quem são essas pessoas 

ou de onde vieram, e quais as atividades que desempenham junto a suas regionais. 

 

 

 



 92
2  BANCO SOCIAL – O PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Dentre as responsabilidades demandadas pelo poder público estadual a partir 

de 1995, o Governo do Estado do Paraná tem focalizado ações em seus programas de 

governo, visando promover políticas de inclusão social. Criou-se a Secretaria de Estado 

do Emprego e Relações do Trabalho com a responsabilidade de definir, coordenar as 

políticas públicas de emprego, renda, salário, qualificação profissional, geração de 

emprego e renda, seguro desemprego e demais atividades relacionadas ao Sistema 

Nacional de Emprego. Entre as coordenadorias das diversas áreas da SERT, criou-se a 

CGE – Coordenadoria Estadual de Geração de Trabalho e Renda. Como tema central, 

já nos primeiros meses de gestão, a CGE foi à busca de alternativas para atendimento 

com crédito diferenciado, destinado à micro e pequenos empreendedores urbanos e 

rurais. O Ministério do Trabalho ainda no ano de 1994, havia formulado um programa de 

crédito orientado “O Proger Urbano”, que a partir dos recursos oriundos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador, implementou uma ação nacional, junto ao Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Estadual e Banco do Nordeste. No Estado do Paraná a 

implementação do programa demonstrou ser eficiente à medida que foi criado um 

sistema participativo com interação dos Conselhos Municipais, Conselho Estadual do 

Trabalho, Caixa Econômica Estadual e Banco do Brasil S/A, sob a Coordenação da 

Secretaria do Trabalho.  

Os programas daquela Coordenadoria ficaram sob nossa responsabilidade, e 

desde o início já ficava evidente que, apesar da vontade política, a condução do projeto 

esbarrava na falta de estrutura, conhecimento e no paradigma ostentado pela cultura 

“banqueira” dos Agentes Financeiros envolvidos na implementação do Proger.  O 

Paraná, apesar das dificuldades, foi o estado que mais aplicou em recursos destinados 

pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT via Banco 

do Brasil, alcançando na época a aplicação próxima a 20% do recurso emprestado em 

todo o Brasil. O sucesso em nosso estado deveu-se à intensa participação dos 

Conselhos Municipais do Trabalho, com ação deliberativa no intuito de agilizar e 

fiscalizar a condução no contexto da implementação das ações do Proger. 

Com a preocupação de efetivar uma estrutura operacional isenta de 

interferências culturais ou de qualquer forma prejudicial ao intento de viabilizar crédito 
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aos micro e Pequenos Empreendimentos, articulou-se uma proposta com outros três 

estados e o BNDES, iniciando no ano de 1996, uma negociação embrionária 

coordenada por  aquele órgão, denominada BNDES-Trabalhador, no intuito de criar uma 

infra-estrutura financeira, desburocratizada e adequada para viabilização de recursos 

com participação pró-ativa do poder público. 

O processo foi moroso a ponto de somente em 1998 ter sido possível a criação 

da Lei Estadual de Número 12.202, a qual possibilitaria empréstimo de recursos via 

BNDES aos estados. Essa Lei, contudo foi posteriormente inviabilizada por uma 

resolução do Banco Central, que proibia empréstimos de bancos públicos a estados da 

federação.  

A partir daí, buscou-se formas alternativas junto às demais Secretarias 

Estaduais, atuando na perspectiva de viabilizar um processo através da criação de uma 

Organização Não Governamental, vislumbrando a obtenção de recursos junto ao BID, 

Governo Federal e Governo Estadual. 

Esse intento só foi possível a partir da constituição da Agencia de Fomento do 

Paraná, sendo ela credenciada pelo Banco Central para integralizar recursos nas 

operações de microcrédito no Estado do Paraná. A partir daí, através de um trabalho 

conjunto entre organismos estaduais, federais e prefeituras, em março de 2001 foi 

firmado o convênio para cooperação técnica e aporte de recursos para a implantação e 

implementação do programa Banco Social. O convênio tem como participantes a 

Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado do Emprego e Relações do 

Trabalho, Secretaria de Estado da Criança e Assuntos da Família, (hoje atuando em 

conjunto com a Secretaria do Trabalho), e Agência de Fomento do Paraná, o SEBRAE – 

Serviço de apoio às micro e pequenas empresas no Paraná, e os municípios do estado. 

A Agência de Fomento do Paraná S/A., tem dentre outras atividades, a 

responsabilidade de disponibilizar recursos financeiros, através do acesso às sua linhas 

de crédito, bem como, fornecer orientações, regulamentos e demais normas para 

operações de crédito. Cabe ainda a Agencia de fomento atuar na fiscalização, análise 

dos projetos, contratação das operações, liberação dos recursos, efetuar cobranças, 

enfim, administrar as operações de crédito contratadas no âmbito do convênio. 

A Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, por sua vez, tem a 

responsabilidade de selecionar os recursos humanos para compor o quadro dos 
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Agentes de Crédito dos municípios, disponibilizar espaço, equipamentos para 

atendimento do público, prover recursos para treinamento dos Agentes de Crédito, 

beneficiários e outros, estimular a iniciação de microempreendimentos junto à população 

à margem do mercado de trabalho. 

O SEBRAE – PR tem a função de treinar, capacitar  e reciclar os Agentes de 

Crédito de cada município, acompanhar com treinamentos, as demandas encaminhadas 

pelos agentes de crédito e assessorá-los tecnicamente para que acompanhem o 

desempenho dos beneficiários do programa após a concessão do crédito. Cabe também 

ao Sebrae a tarefa de capacitar os comitês de crédito sobre os quais se exemplifica 

adiante, bem como o treinamento dos beneficiários de crédito, antes do financiamento. 

A Secretaria de Estado do Trabalho Emprego e Promoção Social – SETP, é a 

entidade que disponibiliza a base operacional do programa em nível estadual e 

municipal.  A SETP coloca à disposição, em convênio com a prefeitura, o espaço junto 

às agencias ou portos municipais das Agencias do Sistema Estadual de Trabalho 

Emprego e Renda para desenvolvimentos das atividades, atendimento, etc. Além disso, 

a SETP provisiona recursos do FAT para complementar juntamente com o SEBRAE, o 

treinamento dos Agentes e Comitês de Créditos municipais, os quais implementarão o 

programa em cada município conveniado. Além disso, consta em sua ação 

programática, a atuação junto aos conselhos e oferecer subsídios para o estudo das 

potencialidades econômicas locais e regionais, e designa os comitês de crédito nos 

municípios. Por fim a CGE oferece suporte para organizar treinamentos, material 

didático, manuais, e a implementação das ações do programa. 

Os Municípios que aderem ao programa disponibilizam os Agentes de crédito, 

dão apoio logístico aos implementadores locais do programa, assinam convênio com a 

associação comercial local para interação, disponibilizam os implementadores locais, 

constituem um Comitê de Crédito Municipal para analisar e homologar os projetos de 

financiamentos, dentro das características exigidas. Como características, são 

consideradas; existência de mercado, exeqüibilidade técnica, rentabilidade do 

empreendimento, capacidade de pagamento, suficiência de garantias, capacidade 

empresarial do cliente, cadastro satisfatório, público alvo prioritário do programa e 

compatibilidade com as potencialidades econômicas do município.  Os Municípios são 

responsáveis ainda em manter sigilo quanto a atos e fatos relacionados à Agência de 
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Fomento do Paraná S/A, proteger do conhecimento público, fitas magnéticas, manuais e 

outros documentos. 

Em sua concepção, o Banco Social é um programa de Crédito Orientado, 

destinado aos que normalmente não tem acesso ao sistema financeiro tradicional, como 

os microempreendedores formais e informais, artesãos, prestadores de serviços, 

micronegócios familiares, visando a ampliação e ou diversificação de atividades, com 

base em investimentos de pequeno valor e de forma desburocratizada. 

Como objetivo geral, o Banco Social visa apoiar através da concessão de crédito 

orientado, os microempreendedores, formais e informais no estado do Paraná. Isso 

inclui fundamentalmente a viabilização de novos mecanismos de financiamento para 

geração de trabalho, emprego e renda, prestando um serviço ágil, desburocratizado e 

flexível, de forma a criar sobrevivência, crescimento e possível formalização desses 

empreendimentos no estado do Paraná.  

 

 

2 O AGENTE DE CRÉDITO – SEU PERFIL E IMPORTÂNCIA: 

 

O Agente de Crédito é de suma importância para o sucesso do programa. Ele 

deve manter uma relação extremamente cordial e personalizada com os clientes, 

inserindo efetivamente o programa na comunidade criando assim uma vinculação entre 

direito, dever e obrigação no contexto de coroar essa ação de garantia de sobrevivência 

do programa com o êxito de seus clientes. 

Deve atuar como instrumento facilitador desde a tramitação inicial, até a 

liberação do recurso e posteriormente no acompanhamento pós-crédito. O microcrédito 

não pode ter conotação de assistencialismo a seus clientes, pelo contrário, deve ser o 

ícone para fazer com que o empreendedor até então desacreditado se sinta valorizado 

pela confiabilidade ora demonstrada pelo Agente de Crédito. Deve ser abordada essa 

oportunidade como forma de melhorar seu empreendimento, em sua família e sua 

comunidade. 

O perfil do Agente de Crédito exigido pelo Banco Social: ter concluído o ensino 

médio; estar livre de processos administrativos ou sindicância; ter boa noção de 

informática; motivação; credibilidade; idoneidade moral; desembaraço; boa dicção; 
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discernimento para lidar com diferentes classes, capacidade de administrar conflitos, 

criatividade, iniciativa, paciência, boa relação interpessoal, noções de combatividade, 

raciocínio lógico e outras. 

Assim, ele poderá atuar nas importantes atribuições que lhes são conferidas no 

processo de implementação das ações do programa de microcrédito. Essas atribuições 

vão desde as relacionadas ao atendimento ao público como: 

a) recepção, orientações diversas sobre o programa; 

b) análise das propostas – consultas ao spc, preenchimentos cadastrais, visitas 

técnicas, emissão e tramitação das propostas para homologação do Comitê 

de Crédito e Agência de Fomento; 

c) controle da carteira de crédito; 

d) controle do programa; 

e) apoio técnico aos beneficiários. 

 

 

3 COMITÊ MUNICIPAL DE CRÉDITO 

 

O Comitê Municipal de Crédito é constituído por três membros titulares e 

respectivos suplentes, escolhidos dentre o Conselho Municipal do Trabalho, mantendo a 

sua representação tripartite e paritária. Compete a ele homologar, ou não, as propostas 

de financiamento de seus municípios, cabendo a Agência de Fomento a aprovação 

definitiva ou não das propostas após verificar a viabilidade econômica financeira, bem 

como a observação das normas, conforme as diretrizes do programa. A análise do 

Comitê de Crédito é sempre efetuada em conjunto com o Agente de Crédito, para o qual 

são feitos os questionamentos em relação às informações necessárias de cada 

proposta. Cabe ao Comitê e ao Agente de Crédito verificar os índices de inadimplência e 

pensar atitudes para sua reversão para continuidade de liberação.  

A caracterização do público alvo abrange, sobretudo os microempreendedores, 

formais ou informais, artesãos, prestadores de serviços, microempreendimentos 

familiares, agroindústrias, cooperativas e associações diversas. 

No que tange aos recursos para a concessão de crédito, o Programa Banco 

Social conta com os recursos do Estado do Paraná, alocados na Agência de Fomento 
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do Paraná S.A., podendo vir a contar também com recursos de outras fontes (BNDES, 

BRDE e outros...) para essa finalidade. Já, os recursos necessários à capacitação de 

agentes de credito e comitês municipais de crédito, bem como para a assessoria técnica 

e a capacitação gerencial dos usuários, o Programa Banco Social, na condição de 

integrante do Sistema Público de Emprego, conta com recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT, recursos do Tesouro Geral do Estado e também das entidades 

executoras dos programas de qualificação. 

A operacionalização do Programa Banco Social inicia-se, basicamente pela 

adesão das prefeituras interessadas, as quais passam a indicar seus respectivos 

Agentes de Crédito, pessoas oriundas de seus quadros funcionais. 

O servidor indicado para Agente de Crédito passa a integrar, automaticamente, 

o Convênio já firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado do Trabalho, 

Emprego e Promoção Social, relativo à implantação e funcionamento de Unidades 

Operacionais do Sistema Público de Emprego (Agências/Postos do Trabalhador e 

Agentes Operacionais Municipais), passando, após aprovação, a compor a equipe da 

referida Agência/Posto do Trabalhador. 

Os candidatos passam por um programa intensivo de capacitação, por 

consultores do SEBRAE/PR, sendo utilizado o sistema de imersão total, em tempo 

integral, permanecendo em curso durante 12 dias, cumprindo carga horária de 96 

horas/aula. 

Ao final, são considerados aptos ao exercício da função aqueles agentes de 

crédito que obtiverem percentuais mínimos de aproveitamento em 60%, além de outros 

critérios que vierem a ser definidos pelo Comitê Gestor do Programa. 

Os Comitês Municipais de Crédito, constituídos a partir da composição dos 

Conselhos Municipais do Trabalho, também recebem assessoramento técnico dos 

consultores do SEBRAE para que possam ser orientados quanto a filosofia e conceitos 

do microcrédito, internalizem suas responsabilidades e deveres e absorvam o processo 

operacional do Programa Banco Social. 

O assessoramento técnico é realizado no próprio município, com a participação 

de todos os membros indicados, e do Agente de Crédito já capacitado e aprovado, com 

duração de 08 horas. 
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Cumpridos os passos anteriores, iniciam-se os procedimentos relativos ao 

processo de concessão de créditos, no município. 

Os créditos são concedidos aos empreendedores que, após análise prévia dos 

Agentes de Crédito, se enquadrarem nos critérios estabelecidos pelo Programa. 

Para tanto, os empreendedores e seus respectivos avalistas não poderão 

apresentar restrições junto ao SPC - Serviço de Proteção ao Crédito - e deverão 

comprovar capacidade de pagamento das futuras prestações. 

Para avaliar a viabilidade econômica do empreendimento a ser financiado, bem 

como a idoneidade do tomador e demais condições a serem observadas, o Agente de 

Crédito preenche, dentro da metodologia própria do Programa, a ficha cadastral do 

cliente e do avalista, bem como o questionário socioeconômico. 

Depois de acurada análise por parte dos Agentes de Crédito, estes 

instrumentos possibilitarão o envio da solicitação de financiamento ao Comitê Municipal 

de Crédito onde são analisados e referendados e, posteriormente,  submetidos à 

aprovação da Agência de Fomento do Paraná S/A. 

Por ser um programa de crédito orientado, são ofertados aos usuários cursos 

de qualificação, também ministrados pelo SEBRAE/PR, os quais objetivam assegurar-

lhes uma atuação mais competitiva e a conseqüente consolidação de seus 

empreendimentos no mercado. 

São desenvolvidos os cursos “Como gerenciar com sucesso meu 

empreendimento” e “Aprender a Empreender”, mesclando aulas presenciais e de ensino 

à distância, perfazendo 21 horas/aula. 

É disponibilizada, aos usuários do Programa, assessoria técnica localizada, 

também prestada pelo SEBRAE/PR, que consiste em orientações sobre gestão 

empresarial, através de consultorias individualizadas, com carga horária média de 02 

horas/técnicas por empreendimento. 

Num programa de microcrédito, o Agente de Crédito é peça fundamental. Para 

tanto, não basta um treinamento inicial. Existe necessidade de atualização periódica 

dos agentes de crédito, visando não só a melhoria e o aperfeiçoamento dos 

procedimentos técnicos e comportamentais, mas também a troca de experiências e a 

solução de problemas concretos vivenciados no dia-a-dia. 
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 Esta ação visa propiciar aos Agentes de Crédito, a oportunidade de 

complementar sua formação e melhorar a atuação prática, potencializando o 

desenvolvimento de suas funções, bem como aperfeiçoar a dinâmica do programa 

Banco Social. 

Para tanto, são programadas oficinas regionais, com duração de 08 horas, 

caracterizadas por uma dinâmica participativa que possibilite, sobretudo o 

esclarecimento de dúvidas surgidas no decorrer dos trabalhos e a troca de 

experiências. 

O Programa Banco Social é uma das atividades integrantes do Sistema Público 

de Emprego, razão pela qual exige que as equipes técnicas dos Escritórios Regionais e 

Agências/Postos do Trabalhador, bem como todo o quadro interno de servidores da 

SETP, recebam, sistematicamente, informações a respeito de prática operacional do 

Programa, de modo que possam integrar o programa de microcrédito às demais 

atividades do sistema, tais como intermediação de mão-de-obra, o seguro-desemprego 

e a qualificação profissional. 

Nessa perspectiva, a capacitação dos servidores do quadro da SETP se dá por 

meio de visitas técnicas aos regionais, participação dos encontros, oficinas e 

atualização periódica, orientação através de manuais, comunicações e 

acompanhamento via sistema gerencial. 

A realização sistemática do acompanhamento e supervisão às Agências/Postos 

do Trabalhador, com especial atenção ao Agente de Crédito, no intuito de prestar 

assessoramento, identificar os aspectos positivos e negativos, corrigir possíveis 

distorções, levar e colher informações é papel dos Escritórios Regionais, dentro da sua 

atribuição de acompanhar e supervisionar as Agências e Postos do Trabalhador e o 

conjunto de ações que integram o Sistema Público de Emprego, incluído o Banco 

Social. 

O crédito pode ser concedido para capital de giro, investimento fixo e 

investimento misto nas modalidades individual, solidário ou associado, sendo destinado 

para aquisição de mercadorias e/ou matérias-primas, máquinas e equipamentos, 

inclusive melhoria e/ou ampliação de instalações, desde que destinadas ao negócio. 

Podem ser usuários, brasileiros ou estrangeiros residentes e domiciliados no município, 

há mais de 02 anos, e que desenvolvam ou tenham experiência na atividade, que 
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tenham no mínimo 18 anos ou legalmente emancipados e sejam proprietários de uma 

micro ou pequena unidade econômica, formal ou informal, localizada no Paraná, em 

zona urbana ou rural, cooperativa ou outra forma de associação. 

Os empreendimentos deverão apresentar viabilidade economico-financeira, 

capacidade de geração de emprego/ocupação e renda; estar no rol de atividades que 

não prejudiquem o meio ambiente e nem se caracterizem como delituosa; que tenha 

dificuldade de acesso a formas convencionais de crédito, face à falta de garantias reais 

ou pela inadaptabilidade das condições das mesmas, tenha, um faturamento bruto 

anual de até R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), de acordo com o Decreto Nº 

246, de 29 de janeiro de 2003, Artigo 1º que altera o Artigo 407 do Decreto Nº 5.141, de 

12 de dezembro de 2001 e apresentem todas as informações solicitadas e cuja 

veracidade seja constatada pelo Agente de Crédito, principalmente a idoneidade moral 

e a ausência de restrições junto ao SPC. 

Os Proprietários de micro ou pequenos empreendimentos, formais ou informais, 

deverão exercer a atividade, no mínimo, há 06 meses. 

a) Prazos de Financiamento: 

• Para Capital de Giro o Prazo é de 1 a 6 meses, com prestações mensais fixas, sem 

carência; 

• Para Investimento Fixo, o prazo pode ser de 1 a 18 meses, com prestações 

mensais fixas, podendo ter até três meses de carência máxima; 

• Para Investimento Misto, o prazo pode variar de 1 a 12 meses, com prestações 

mensais fixas, podendo ter até três meses de carência máxima. 

b) Valores Financiáveis: 

 

• Capital de Giro: 

 

Especificações 1ª Operação 2ª Operação 3º Operação 

Valor Mínimo (R$) 300,00 300,00 300,00 

Valor Máximo (R$) 2.000,00 3.500,00 5.000,00 
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• Investimento Fixo e Misto: 

 

Especificações 1ª 

Operação 

2ª Operação 3º Operação 

Carência (até) 3 meses 3 meses 3 meses 

Valor Mínimo (R$) 300,00 300,00 300,00 

Valor Máximo (R$) 5.000,00 6.500,00 8.000,00 

Observação: Cooperativas e Associações poderão ter um crédito de R$ 300,00 a R$ 25.000,00, 
limitado  ao máximo de R$ 5.000,00 por associado. 

 

c) Encargos Financeiros: 

• São cobrados juros mensais à taxa de 1,5%. O Comitê Gestor do Programa poderá 

rever esta taxa a qualquer momento, sendo que a nova taxa incidirá somente para 

as novas operações. 

• Os juros são cobrados sobre o saldo devedor, com capitalização durante o período 

de carência. 

• Ficarão a cargo do beneficiário as despesas decorrentes de taxas bancárias, tais 

como IOF, CPMF e outras, bem como a emissão do carnê de cobrança. 

d) Garantias: 

•Aval Individual: Avalista/fiador idôneo, sem restrições de crédito no SPC e que 

comprove capacidade de pagamento, não podendo participar da mesma renda 

familiar do proponente, e ser residente e domiciliado no mesmo município. 

•Aval Solidário: Mínimo de três tomadores do crédito que, não tendo restrições de 

crédito no SPC e tendo comprovado a capacidade de pagamento e não sendo 

partícipes da mesma renda familiar de algum dos membros do grupo solidário, se 

co-responsabilizam, mutuamente, pelo pagamento das prestações do grupo 

solidário. 

•Aval Associativo: Além do aval individual ou solidário, nos casos de tomadores 

cooperados ou associados, a entidade (Cooperativa ou Associação de Produção), 

devidamente autorizada por sua diretoria, se co-responsabiliza solidariamente com 

o pagamento dos créditos concedidos aos seus associados. 
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e) Documentação Necessária: 

Empresas Formais: 

Contrato Social e a última alteração, cartão CNPJ, cartão de Inscrição Estadual, 

cartão de Inscrição Municipal, identidade dos sócios, comprovante de residência dos 

sócios (conta de luz, água ou telefone), três orçamentos do bem a ser financiado. 

Empreendimentos Informais: Identidade dos sócios, CPF dos sócios, comprovante 

de residência dos sócios (conta de luz, água ou telefone), três orçamentos do bem a 

ser financiado. 

f) Empreendedores Individuais (Formais ou Informais): Identidade, CPF do proponente, 

comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone), três orçamentos do bem  

a ser financiado. 

g) Avalistas: Identidade, CPF, comprovante de residência (conta de luz, água ou 

telefone), comprovante de rendimento ou de atividade (formal ou informal) ou de 

bem. 

h) Cooperativa ou Associação: Ata de constituição (cópia autenticada), estatuto e última 

alteração (cópia autenticada), ata da Assembléia autorizando a tomada do 

financiamento (cópia autenticada) e três orçamentos do bem a ser financiado. 

i) Cooperados/Associados (Pessoa Física): Identidade, CPF, comprovante de 

residência (conta de luz, água ou telefone), três orçamentos do bem a ser financiado, 

declaração de co-responsabilidade solidária da cooperativa/associação, no caso de a 

mesma avalizar o financiamento de seu cooperado/associado. 

Monografia Banco Social Programa de Microcrédito no Paraná – Um Estudo de Caso. Maria Inês 

Prevedello Pereira 2001, Convênio e Manual operativo do Banco Social. 

 

 

5  METODOLOGIA DE ANÁLISE   

                                                                                                          

Inicialmente foram realizadas buscas na literatura inerente ao Mundo do 

Trabalho, dinâmica, microcrédito e economia informal, (livros, materiais oriundos de 

seminários nacionais e internacionais, nos programas de governos e organizações 

afins, em execução no estado, no país e exterior com abordagens diversas), com a 
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finalidade de elucidar e ou enriquecer e dar credibilidade ao objeto a que essa 

dissertação se propõe. 

Em relação à informalidade, devido à ambigüidade das interpretações visto a 

complexidade sobre o assunto, a abordagem foi de forma ampla, tentando dar ao leitor 

possibilidade de tecer sua interpretação a respeito do assunto.   

Em relação ao assunto Microcrédito, buscou-se explorar fontes variadas, desde 

as teorias, exemplos de experiências anteriores, em implantação, em implementação e 

execução, resultados obtidos e perspectivas sobre a evolução da política em estudo. 

Antes da abordagem específica relativa aos empreendedores atendidos pelo 

Banco Social, como aporte para obtenção de dados de análise, buscou-se dados no 

que diz respeito à dinâmica contextual do mercado de trabalho nos últimos anos,  

principalmente no Paraná e Região Metropolitana de Curitiba, possibilitando assim uma 

melhor visualização das variações inerentes a alguns indicadores que serão utilizados 

para o objeto do presente trabalho.  

Como aporte para obtenção dos dados específicos do setor informal de 

Curitiba, foram utilizados os relatórios do Programa de Microcrédito do Banco Social de 

Curitiba.  

Para fins de análise, utilizando os clientes do Banco Social como referência 

para o presente estudo, em primeira instância buscamos informações junto ao sistema 

de acompanhamento da Agência de Fomento do Paraná, considerando a ampla 

clientela, ou seja, tanto os empreendedores informais como os formais de todos os 

municípios do estado. Para permitir um universo de análise mais detalhado em alguns 

aspectos, buscou-se nos controles junto à Agência de Fomento, alguns exemplos de 

municípios do estado com características de implementação consideradas 

problemática, quando comparadas entre municípios distintos, principalmente no que se 

refere ao índice de inadimplência.  

Ainda como subsídios de análise, foi considerado o universo do Banco Social 

no município de Curitiba, ou seja, tanto os clientes formais bem como os informais, 

aproveitando a partir desses dados acessar informações em relação ao setor informal 

de Curitiba, tema objeto do presente trabalho. 
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Para atingir com maior profundidade o assunto a que esse projeto se propõe, 

foi elaborado um formulário, aplicada uma pesquisa de natureza fundamentalmente 

exploratória qualitativa e quantitativa, com utilização da metodologia de estudo de caso.  

Para a aplicação e coleta dos dados, dimensionou-se a amostragem de modo a 

conhecer alguns parâmetros do universo dos empreendedores informais financiados 

pelo Banco Social no Município de Curitiba, cuja variância desse estimador é dada pela 

fórmula e especificações constantes no anexo I, dando ao estudo uma possibilidade de 

acerto superior a 95%. 

Foram pesquisados financiamentos nos anos de 2001 a 2003, 

empreendimentos estes com um intervalo de no mínimo um ano entre a obtenção do 

recurso e a elaboração da pesquisa. Esse intervalo foi considerado para que houvesse 

tempo hábil entre a concessão dos recursos e sua possível efetividade no 

empreendimento. 

Para seleção definitiva, foi extraído dos relatórios dos clientes (beneficiários 

informais), do Banco Social, um a cada cinco, do universo de 505 empreendedores, 

totalizando a amostragem de 101 pesquisados.  

No caso de alguma impossibilidade de obtenção dos dados em algum dos 

empreendimentos programados, os mesmos foram substituídos pelo indivíduo seguinte 

da relação original em ordem alfabética de cada uma das oito regionais do município 

de Curitiba. Esses eventuais casos (de impossibilidade de obtenção dos dados), 

corresponderam a questões limitantes em relação a fatores que pudessem 

comprometer os resultados da pesquisa como a não localização ou recusa dos 

beneficiários.  

O estudo foi baseado fundamentalmente em dados primários, sendo o principal 

instrumento de coleta a aplicação de um questionário semi-estruturado, ou seja, com 

perguntas fechadas e abertas. A elaboração do questionário foi centralizada nas 

questões determinantes para desenvolvimento de um empreendimento conforme 

mostra o formulário anexo. 

A coleta foi programada com base nos relatórios obtidos junto à gerência do 

Programa Banco Social a qual permitiu que fosse feito um levantamento através de 

entrevistas “in loco” com os empreendedores conforme a amostragem. Além disso, 

foram entrevistados também os Agentes de Crédito.  Os mesmos foram abordados no 
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intuito de elucidar para cada empreendimento, as condutas e características 

importantes no tocante ao desenvolvimento de suas atividades.  

A elaboração da pesquisa foi trabalhosa, onerando tempo significativo, (durante 

os meses de fevereiro a abril de 2005) contando desde os contatos iniciais, 

agendamentos e as visitas às vezes desencontradas por referências e informações 

equivocadas, ausência dos empreendedores, sendo necessário, às vezes, várias 

visitas para obtenção das informações necessárias.  

A Metodologia de Análise foi iniciada com um relatório apresentando o 

mapeamento de Curitiba, o qual considera o mapa político administrativo dividido em 

oito regionais. No início de 2005 foi criada a nona regional, a da Cidade Industrial, não 

sendo a mesma considerada nesse trabalho uma vez que, por ocasião da pesquisa o 

município estava subdividido em oito regionais. 

 Para início de análise, foram utilizados os cadastros do sistema da Agência de 

Fomento do Estado do Paraná, a qual possui uma infinidade de dados, principalmente 

em relação aos clientes empreendedores atendidos em todo o Estado.  

Em seguida, foram selecionados os dados do Setor Formal e Informal, 

especificamente dos atendidos no município de Curitiba. 

Em uma terceira etapa, ainda dentro do universo dos empreendedores 

atendidos no município de Curitiba, foram separados os 507 empreendimentos 

informais atendidos até março de 2004, como forma de apresentar alguns parâmetros 

quantitativos e ou comparativos entre as regionais de Curitiba. 

Para execução da pesquisa de campo, os empreendimentos foram separados 

de acordo com o Agente de Crédito correspondente a cada região. Para evitar 

ambigüidade ou distorções de interpretação no processo de obtenção de dados, a 

pesquisa foi implementada em companhia do Agente de Crédito, correspondente aos 

empreendedores sorteados para visitação. Por fim, foram reunidos os dados da 

pesquisa e dispostos em uma planilha, para elaboração de tabelas e gráficos relativos 

a cada indicador a ser considerado, bem como para viabilizar o cruzamento das 

características da avaliação. As variáveis da pesquisa são numerosas e permitem 

efetuar uma abrangente avaliação sobre o assunto. Para permitir objetivar de 

sobremaneira o foco ora pretendido, a avaliação considerou os quadros, gráficos e 

planilhas dispostos adiante no item “Resultados”. 
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Todas as análises foram consideradas na proporção de sua dimensão e 

interdependência. A inter-relação com fidelidade dos fatores considerados para a 

obtenção do objeto do presente trabalho que determinou os resultados aqui 

apresentados.  

 

 

6 RESULTADOS 

 

Conforme abordado no item 1- Banco Social – Programa de Microcrédito do 

Estado do Paraná, constatou-se que sua ação não se restringe ao atendimento da 

Economia Informal. Suas linhas de crédito visam estimular pequenas atividades 

industriais, comerciais e prestadoras de serviços, de natureza formal ou informal, 

principalmente aquelas com dificuldade de acesso às formas tradicionais de crédito. 

Para a avaliação utilizaram-se algumas informações fornecidas pelo sistema de 

acompanhamento interno da Agencia de Fomento do Paraná, cujos relatórios foram 

fornecidos em 20 de abril de 2005, os quais possibilitaram a elaboração da tabela a 

seguir, com informações relevantes para esse estudo, em relação ao universo dos 

municípios atendidos pelo Banco Social no estado.  

O Banco Social, conforme dados da tabela 20, funciona em 324 municípios do 

estado, e até essa data, totalizam o montante de 21.855 contratos, (atendimentos), dos 

quais 35,91% pertencem ao segmento formal e 64,09% informal da economia. O 

montante aplicado alcançou pouco mais de 74 milhões de reais. O valor médio dos 

empréstimos do Banco Social é de R$ 3.391,99 por empreendimento. Entre familiares, 

trabalhadores envolvidos e previsão de contratações, em curto prazo, o número total de 

beneficiários ultrapassa os 150 mil. 
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TABELA 17 - Dados relativos ao Banco Social do Paraná, posição de maio de 2005. 

VARIÁVEIS NÚMEROS, VALORES  

E PERCENTUAIS 

Número De Municípios Atendidos 324 

Operações Contratadas 21.855 

Valor Total Contratado R$ 74.132.032,92 

Valor Médio Por Contrato R$ 3.391,99 

Postos De Trabalho Diretos 60.603 

Total De Beneficiários 150.311 

Capital De Giro 14,12% 

Investimento 73,37% 

Distribuição Por 

Aplicação 

Misto 12,51% 

Comércio 44,24% 

Indústria 13,10% 

Distribuição Por 

Setor 

P. Serviços 42,66% 

Formal 35,91% Distribuição Por 

Segmento Informal 64,09% 

Masculino 55,69% Distribuição Por 

Sexo Feminino 44,31% 

Ensino Fundamental 41,51% 

Ensino Médio 45,45% 

Distribuição Por 

Escolaridade 

Ensino Superior 13,03% 

Fonte: Resultados apresentados em relatório pelo Banco Social – Maio de 2005. 

 

Constata-se um grande número de financiamentos direcionados para a 

atividade informal, fator que reforça a opinião dos autores consultados, da grande 

necessidade do setor em acessar a crédito, bem como a caracterização da expressiva 

quantidade de empreendimentos informais, que pelo fato de tomarem conhecimento da 

existência do organismo de microcrédito, se manifestam e buscam essa oportunidade.  

A tabela mostra a distribuição por aplicação a qual é de 14,32% para Capital de 

Giro, 73,37% para investimento fixo 12,51% para misto (capital de giro agregado). Este 

item é considerado como fator positivo, pois, a maioria do crédito foi aplicada em 
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melhoria do empreendimento ou dependências e ou no incremento ou acréscimo de 

equipamento, o que sinaliza uma evolução estrutural dos empreendimentos, com 

apenas 14,12% aplicados em manutenção, ou seja, capital de giro. Há de se considerar 

aqui, que como regra, há limites em relação à quantidade de capital de giro, todavia, 

percebe-se que a procura de investimento é real, condizendo com a proporção citada. 

No item distribuição por setor de atividade, observa-se que o Banco Social no 

estado atua menos intensamente no apoio a pequenas indústrias, índice de 13,10%, 

predominando nos setores de Comércio e Prestação de Serviços, ambas em um 

percentual acima de 40%. Comentários sobre esses percentuais, serão tecidos por 

ocasião da avaliação dos índices do município de Curitiba.  

Na distribuição por sexo demonstrada pela tabela, observou-se que mais de 

55% dos beneficiários pertence ao sexo masculino, o que contrasta com a grande 

maioria dos exemplos citados pela bibliografia consultada sobre microcrédito. Nelas há 

predomínio das mulheres como beneficiárias dessa modalidade de financiamento, o 

que caracteriza haver alguma divergência quanto ao sistema de implementação do 

programa no estado. 

Quanto à escolaridade dos empreendedores atendidos pelo Banco Social, 

parece não haver observações relevantes. Todavia, elas deverão ocorrer quando do 

cruzamento entre variáveis a serem abordadas à frente. 

Para uma avaliação específica do interior do estado, sobre a implementação 

deste programa, serão consideradas algumas informações obtidas junto à Agência de 

Fomento do Paraná, também em maio de 2005, conforme a tabela 18, a seguir. Como 

parâmetro de avaliação, buscou-se para servir como exemplo, seis municípios, exceto 

Curitiba. Três deles obtiveram resultados considerados destaque, conforme avaliação 

prévia efetuada pela avaliação da coordenação estadual do programa, e três obtiveram 

resultados considerados problemáticos, principalmente quanto ao índice de 

inadimplência. Procurou-se abordar aqui alguns dados quantitativos (apenas os 

passíveis segundo a disponibilidade nos relatórios do Banco Social), os quais nos 

permitem algumas afirmações importantes, abordadas insistentemente pelos autores 

citados nos capítulos anteriores deste trabalho.  

Dados específicos, com maior profundidade, serão abordados quando da 

avaliação da pesquisa de campo, os quais focalizam os objetos deste trabalho, em 
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relação aos empreendimentos informais que acessaram ao microcrédito no município 

de Curitiba. 

 

TABELA 18 – Contrastes relativos ao desempenho entre municípios atendidos pelo 
Bando Social do Estado do Paraná. 

 

VARIÁVEIS/ 

PERFORMANCE 

Médias dos (três) 

Municípios destaque 

 entre 

os financiados 

Médias dos 3 (três) 

Municípios com 

ressalvas entre os 

financiados 

Número médio de operações 

totais contratadas  por Município 

 

193 

 

227 

Valor médio dos totais contratados por 

município - R$ 

 

2.079.088,00 

 

2.360.560,00 

Número Médio de contratos 

inadimplentes por município 

 

6,33 

 

44,66 

Número médio de parcelas 

Inadimplentes por município 

 

13,33 

 

356.66 

Valor médio vencido, acumulado, 

por município - R$ 

 

2.511,00 

 

89.826,00 

Proporção da média de  inadimplência 

por município 

 

01 

 

23 

 

Formal 

 

 

54,13% 

 

66,58% 

 

Percentual 

financiado 

por setor da 

economia  

 

Informal 

 

 

45,87% 

 

33,42% 

Percentual financiado exclusivamente 

para o Setor de Prestação Serviços 

 

29,14% 

 

14,46% 

Fonte: Resultados apresentados em relatório pelo Banco Social em maio de 2005. 
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A tabela 18 demonstra um número médio de operações realizadas por 

município nas seguintes quantidades: 193 contratos para os municípios que se 

destacaram e 227 para os municípios considerados com ressalvas. Da mesma forma, 

os valores totais médios contratados por município são proporcionais às quantidades 

de operações, totalizando R$ 2.079.088,00 para os do primeiro grupo e R$ 

2.360.560,00 para os do segundo grupo. Esses dados até então estão 

quantitativamente semelhantes. Ao considerar o número que representa a quantidade 

de contratos inadimplentes por município, percebe-se que no primeiro grupo, apenas 

6,33 contratos por município apresentam-se com inadimplência, enquanto para o 

segundo, o parâmetro sobe para 44,66.  

Em relação ao número médio de parcelas inadimplentes por município, os 

valores sobem de uma média de 13,33 para 356,66 do primeiro grupo para o segundo. 

Em relação ao valor médio vencido por município, os valores acumulados variam do 

primeiro para o segundo grupo de R$ 2.511,00 para R$ 89.826,00. 

Finalmente, considerados os cálculos de inadimplência, parâmetros aplicados 

pelo Banco Social, a proporção de inadimplência do primeiro para o segundo grupo 

varia na proporção de 1 para 23, o que em se tratando de municípios de um mesmo 

estado, de características culturais semelhantes e por serem implementadas ações 

similares na condução do processo de implementação estadual do programa, 

certamente alguma variável não identificada anteriormente,  deve ser determinante na 

discrepância entre os dois grupos. 

Com base em experiência obtida na implementação de programas similares 

(como no caso do Proger de 1996 a 1999), bem como pela afirmação da totalidade dos 

autores consultados, considera-se o sucesso ou não das ações de microcrédito estar 

estreitamente relacionada à eficiência dos recursos humanos disponibilizados para sua 

implementação, hipoteticamente, para esse caso a causa apontaria para as atitudes, 

ou para o nível de capacidade dos Agentes de Crédito designados pelos municípios na 

implementação das ações. Sem nenhuma surpresa, foi constatado pela Coordenação 

Estadual do Programa que realmente esses números se traduzem a eficiência dos 

recursos humanos implementadores, principalmente em relação aos Agentes de 

Crédito desses municípios. 
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Outras variáveis, como o caso da proporção em relação ao foco mais dirigido 

ao setor informal da economia de 45,87 para 33,42%, do primeiro (destaque), para o 

segundo (ressalva), grupo e em relação percentual financiado para o setor de 

prestação de serviços de 29,14% para 14,46% respectivamente, induz a um fator 

significativo de focalização do público alvo revelando o melhor critério dos Agentes do 

primeiro grupo em relação ao público alvo prioritário do programa. 

É evidente que para aprofundar essa avaliação, faz-se necessário buscar mais 

subsídios através de pesquisas dirigidas em relação às diferentes variáveis que cercam 

cada bairro, município e ou região a ser atingida pelo programa. Contudo, essa tabela 

demonstra a influência ou, a real necessidade de eficiência do Agente de Crédito para 

obtenção da eficácia das ações de um programa de microcrédito.  

Algumas outras variáveis como o capital social do município, cultura, educação 

das comunidades locais, infra-estrutura e vontade política nas prefeituras também, em 

menor escala, influenciam para o sucesso das ações relativas a programas dessa 

natureza. 

Antes de abordar especificamente o setor informal, objeto específico desse 

trabalho, cabe uma abordagem em relação ao desempenho quantitativo do Banco 

Social em sua amplitude, considerando o universo, formal e informal da economia, 

somente no Município de Curitiba. 

Iniciado em maio de 2002, até o momento, o Banco Social, em Curitiba, 

conforme demonstração da tabela 19, atendeu 904 empreendedores, perfazendo um 

montante emprestado de R$ 2.570.281,18, com valor médio por empréstimo de R$ 

2.843,23. Somando-se os trabalhadores da própria família envolvidos nos 

empreendimentos financiados, o montante chega a mais de 5.700 postos de trabalho 

conservados ou ampliados. 
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TABELA 20 - Totalização dos dados do Banco Social no município de Curitiba. 

Variáveis Números, Valores e Percentuais 

Operações Contratadas 904 

Valor Total Contratado R$ 2.570.281,18 

Valor Médio Por Contrato R$ 2.843,23 

Postos de Trabalho 2.158 

Total de Beneficiários 5.709 

Capital de Giro 24,12% 

Investimento 53,21% 

Distribuição por 

Aplicação 

Misto 22,68% 

Comércio 48,56% 

Indústria 14,60% 

Distribuição por 

Setor 

Prestação de Serviços 36,84% 

Formal 31,64% Distribuição por 

Segmento Informal 68,36% 

Masculino 43,25% Distribuição por 

Sexo Feminino 56,75% 

Ensino Fundamental 36,73% 

Ensino Médio 48,01% 

Distribuição por 

Escolaridade 

Ensino Superior 15,27% 

Fonte: Relatório apresentado pelo Banco Social em maio de 2005. 

 

A exemplo dos números do Estado, fica também evidente em Curitiba a 

aplicação da maior fatia de recursos em investimento fixo e misto, com somente pouco 

mais de 24% dos recursos destinados ao capital de giro, fato julgado como positivo, 

pela perspectiva da preocupação em estruturar melhor os empreendimentos em 

detrimento da aplicação somente em reposição através de capital de giro.  

Em relação aos setores da economia, a tabela 19, mostra que na Capital do 

Paraná, há um predomínio no atendimento dos empreendedores do Comércio com 

48,56%, seguido pelo segmento Prestação de serviços com 36,84% e a indústria com 

14,60%.  Num paralelo, em  relação  ao  setor  formal da  economia,  dados  fornecidos 

pela Companhia de Desenvolvimento de Curitiba a partir da Fonte 
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TEM/DES/CGET/RAIS_1996 a 2003, em 2003 Curitiba possuía 110.238 empresas das 

quais a maior concentração era da área de Prestação de Serviços com 46,67%, do 

comércio com 41,81% e Industria com 10,91%. 

Quanto ao Segmento da Economia, (tabela 22), 68.36% são empreendimentos 

informais e 31,64% formais, com uma leve ascensão do índice de atendimento à 

informalidade na Capital, em relação aos dados acumulados dos municípios do interior. 

Isso demonstra a tendência da alternativa do setor informal da economia ser “a opção 

de trabalho” junto aos grandes centros urbanos. 

A tabela mostra ainda uma inversão quanto ao sexo em relação aos números 

do universo dos municípios do estado. Na Capital, os homens, empreendedores 

financiados, passam a ser de apenas 42,25%, enquanto as mulheres sobem para 

56,75% do total. Os fatores dessa inversão na Capital, em relação ao universo 

acumulado no interior devem-se entre outros ao fato de haver uma tendência do 

programa em financiar atividades onde predominam as mulheres. Pode-se exemplificar 

alguns casos como cabeleireiro com 4,76% em relação aos 3,48 no interior, confecção 

de roupas com de 10,07 e 6,58% respectivamente e costureiras, apontadeiras e  

bordadeiras, com 6,53% e 4,89% respectivamente. Essas abundantes atividades 

femininas financiadas em Curitiba, traduzem a tendência da busca de renda do sexo 

feminino como fator de sobrevivência das famílias nos grandes centros. 

Quanto à Escolaridade, a tabela acima, demonstra haver uma certa 

similaridade dos empreendedores financiados entre o universo do interior e o da 

Capital, com uma ressalva em relação aos números da PEA. É baixíssima a proporção 

dos beneficiários da faixa até o primeiro grau, contemplados pelo Banco Social. 

Ainda, a partir dos dados do sistema da Agência de Fomento do Paraná, foi 

possível a extração de uma planilha relativa aos tomadores de microcrédito do Banco 

Social, por região, dos empreendimentos informais. Trata-se agora dos 507 

empreendedores, só os informais, que obtiveram crédito entre o ano de 2002 a 2004, 

ou seja, o universo de 101 empreendedores informais entrevistados. Entre outras, os 

gráficos a seguir, servem como referência para eventuais confrontos com a 

amostragem obtida.   

De certo modo, inicia-se aqui uma preliminar do estudo específico dos 

empreendimentos informais de Curitiba, financiados pelo Banco Social.  
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A planilha está demonstrada conforme os gráficos a seguir: 

 

GRAFICO A – Índices de financiamentos do Banco Social concedidos aos 
empreendimentos informais de cada Regional de Curitiba, por sexo dos 
empreendedores.  

REGIONAL X SEXO

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Masculino

Feminino

Masculino 46,30% 45,45% 46,15% 44,26% 28,95% 43,02% 35,29% 37,68% 41,81%

Feminino 53,70% 54,55% 53,85% 55,74% 71,05% 56,98% 64,71% 62,32% 58,19%

B. NOVO B. VISTA BOQ. CAJ. MAT; PINH. PORT. ST. FEL. TOTAL

 
Fonte: Relatório apresentado pelo Banco Social em maio de 2005. 

 

Os empreendedores informais financiados pelo Banco Social em Curitiba entre 

2002 a 2004, conforme o gráfico A, 58,19% são mulheres e 41,81 são homens, com 

um pequeno aumento em relação ao universo da tabela anterior que abrange também 

o setor formal financiado. Essa aparente diferença de 56,75% para 58,19 (a maior) 

para as mulheres no setor informal, significa uma diferença maior se comparados 

especificamente os financiados formais em relação aos informais. Isso vem apenas 

comprovar a hegemonia do sexo feminino na condução dos empreendimentos 

informais.  

 

GRÁFICO B - Índices de financiamentos do Banco Social, concedidos aos 
empreendimentos informais de cada Regional de Curitiba, por setor de atividade.  

REGIONAL X ATIVIDADE

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Industria

Comercio

Serviços

Industria 14,81% 12,73% 23,08% 32,79% 18,42% 19,77% 13,73% 10,14% 17,75%

Comercio 63,89% 45,45% 28,21% 29,51% 31,58% 40,70% 27,45% 28,99% 40,24%

Serviços 21,30% 41,82% 48,72% 37,70% 50,00% 39,53% 58,82% 60,87% 42,01%

B. NOVO B. VISTA BOQ. CAJ. MAT; PINH. PORT. ST. FEL. TOTAL

  
Fonte: Relatório apresentado pelo Banco Social em maio de 2005. 
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Em relação ao setor de atividades, do universo dos informais em Curitiba, o 

gráfico B mostra o predomínio da atividade de prestação de serviços com 42,01%, 

seguida de perto pela do comercio com 40,24% e a pequena industria tem apenas 

17,75% dos financiamentos. Há uma evolução no índice da atividade de prestação de 

serviços em relação ao universo descrito anterior, (o do segmento formal e informal de 

Curitiba), o que demonstra que a informalidade atua predominantemente nessa 

atividade, principalmente nos grandes centros. 

Em um comparativo entre regionais, percebe-se uma diferença significativa da 

Regional Bairro Novo, a qual financiou 63,89 de empreendimentos em atividades do 

comércio em uma relação inversa para as demais, principalmente as regionais de 

Santa Felicidade, Portão, Boqueirão e Matriz, onde a prestação de serviços predomina 

significativamente em relação às demais atividades. A princípio, não há uma explicação 

lógica na discrepância da regional Bairro Novo em comparação às demais, a não ser a 

hipótese preliminar de possíveis divergências nos procedimentos dos implementadores 

regionais. Os próximos itens deverão elucidar essa questão. 

 

GRAFICO C - Índices de financiamentos do Banco Social, concedidos aos 
empreendimentos informais de cada Regional de Curitiba, por escolaridade dos 
empreendedores.  

REGIONAL X ESCOLARIDADE

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1º

2º

3º

1º 60,19% 23,64% 48,72% 50,82% 19,51% 43,02% 35,29% 31,88% 41,81%

2º 38,89% 65,45% 33,33% 44,26% 42,11% 50,00% 41,18% 57,97% 46,94%

3º 0,93% 10,91% 7,69% 4,92% 39,47% 6,98% 23,53% 10,14% 10,45%

B. NOVO B. VISTA BOQ. CAJ. MAT; PINH. PORT. ST. FEL. TOTAL

 
Fonte: Relatório apresentado pelo Banco Social em maio de 2005. 

 
Em relação à escolaridade, o gráfico C, aponta praticamente 41,1% do 

universo financiado pelo Banco Social em Curitiba pertence à escolaridade de ensino, 
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fundamental. Considerando que a PEA de Curitiba possui 50% de pessoas nesta faixa 

de ensino até o primeiro grau, no mínimo pode-se afirmar que o Banco Social tem 

alcançado seu foco de ação para um percentual pequeno de empreendedores. 

Observou-se durante as entrevistas, que esse problema é devido à ineficiência de 

divulgação no processo de implementação do programa, onde os mais informados, 

naturalmente, se beneficiam. Outro fator que assola o processo de empréstimos é o 

paradigma cultural da repressão financeira, que imprime resistência nos próprios 

implementadores do programa em se aproximar do público, até então distante, do 

processo. O próprio sistema de abordagem feito na implementação do Banco Social 

pelos Agentes de Crédito, não por intenção ou por má vontade, mas sim pelo processo 

de condução estrutural do programa como um todo, faz com que haja uma indução a 

liberação dos recursos àqueles que apresentam de antemão, garantias de retorno. 

Em um paralelo entre as regionais, verifica-se mais claramente o quanto 

divergem os perfis dos empreendedores financiados. Enquanto no Bairro Novo 99,08% 

possuem escolaridade do ensino médio ou inferior, sendo 60,19% somente o ensino 

fundamental, os dados da Matriz são de mais de 80% com escolaridade do médio ou 

acima e apenas 19,51%, do ensino fundamental. Evidentemente, essa inversão se 

justifica pelo fato da clientela da regional Bairro Novo possuir níveis de rendimento 

menores em relação às demais regionais, todavia não se justifica que a inversão seja 

tão radical. Fica evidente nesse caso, de que a atuação dos implementadores da matriz 

ocorre de forma diferenciada em relação aos do Bairro Novo. Dificilmente deve ser tão 

insignificante o número de interessados de menor nível escolar, mesmo sendo na 

Regional Matriz. 

Ainda em relação aos índices de sexo, percebe-se que o aumento do 

percentual do sexo feminino diminui com a tendência de aumento do índice de 

pobreza, uma vez que, é justamente nas regionais Bairro Novo e Boqueirão que se 

localizam os menores índices de renda da população, conforme os gráficos do capítulo 

anterior. Isso reforça a teoria de que nas regiões mais carentes, o índice de homens 

em busca de alternativas de renda na informalidade é maior que em regiões com maior 

índice de renda. 
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 Ainda em relação à Matriz, há um predomínio de financiamentos para os 

autônomos conforme demonstra o gráfico B, o qual interpreta que 50% dos tomadores 

atuam na área de prestação de serviços. 

 
GRÁFICO D - Índices de financiamentos do Banco Social, concedidos aos 
empreendimentos informais de cada Regional de Curitiba, por valores financiados.  
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1001 - 2000 43,52% 30,91% 30,77% 49,18% 42,11% 23,26% 43,14% 36,23% 37,28%

2000 - 3000 23,15% 14,55% 12,82% 14,75% 21,05% 20,93% 17,65% 23,19% 19,33%

3001 - 5000 22,22% 41,82% 28,21% 24,59% 31,58% 30,23% 23,53% 30,43% 28,40%

B. NOVO B. VISTA BOQ. CAJ. MAT; PINH. PORT. ST. FEL. TOTAL

 
Fonte: Relatório apresentado pelo Banco Social em maio de 2005. 

 

Quanto aos valores financiados por tomador, verifica-se no gráfico D, que 

apenas 14% dos tomadores conceberam créditos até o valor de R$ 1.000,00, 37,28% 

entre R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00, 19,33% entre R$ 2.001 a R$ 3.000,00, e 28,40% 

entre R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00.  

Chama atenção neste item o baixo número dos tomadores de valores inferiores 

a R$ 1.000,00, por se tratar de microcrédito e por ser o microcrédito prioritariamente 

destinado àquele público das necessidades de recursos no dia a dia, com valores 

freqüentemente bem pequenos. Cabe salientar aqui que para financiamento de capital 

de giro, quando do primeiro financiamento, o valor limite é de até R$ 2.000,00, o que 

contribui ainda mais para afirmação que há pouco financiamento sendo liberado ao 

referido público. Fica implícito mais uma vez, que a implementação do programa 

esbarra, ou peca pela ausência de melhor diagnóstico do público alvo. Faz-se 

necessário quebrar o paradigma da aproximação dos indivíduos normalmente mais 

distantes do acesso. Todavia, cabe salientar que todos os empreendimentos atendidos 

pelo Banco Social compõe o público alvo merecedor desse tipo de crédito, porém, a 
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presente observação diz respeito àquela faixa que por desinformação e ou por 

deficiências na implementação do programa, não estão sendo inseridos entre os 

clientes do Banco Social. Mesmo sem obtenção de dados específicos sobre o 

dimensionamento desse público, pode-se afirmar de que se trata de uma faixa 

significativa de empreendedores ainda à margem do programa. 

Quanto ao critério dos valores financiados, cabe destacar as Regionais do 

Bairro Novo, Cajurú e Portão, cujos financiamentos no valor de até R$ 2.000,00, (dois 

mil reais) variam entre 50 a 60% de seus universos. Em contrapartida as regionais 

Matriz e Boa Vista, possuem menos de 45% dos financiamentos neste valor ou abaixo 

dele, o que coincide com as regionais que possuem um maior nível de renda.  

 

GRÁFICO E – Número de trabalhadores por empreendimento (familiar e não familiar), 
nas Regionais de Curitiba. 
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acima de 5 3,24% 3,64% 2,86% 3,28% 6,58% 5,81% 4,95% 0,72% 3,78%

B. NOVO B. VISTA BOQ. CAJ. MAT; PINH. PORT. ST. FEL. TOTAL

 
Fonte: Relatório apresentado pelo Banco Social em maio de 2005 

 

Tratando-se do número de trabalhadores em atividade por empreendimento 

financiado, o gráfico E mostra que pouco mais de 53% dos empreendimentos informais 

possuem um trabalhador envolvido diretamente, e pouco mais de 58% possuem de três 

ou mais trabalhadores em seus empreendimentos. Esses dados não condizem com os 

números do IBGE, em relação ao tamanho dos empreendimentos informais e ao 

número de trabalhadores por empreendimento, onde conforme aqueles dados, quase 

80% dos empreendimentos da região metropolitana de Curitiba possuem um só 
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trabalhador e apenas pouco mais que 8% possuem três ou mais trabalhadores. Chama 

atenção o fato de nenhum caso da amostragem ter sido encontrado um processo 

associativo existente ou em formação entre os financiados, a não ser esporadicamente 

alguns entrevistados abordando a necessidade de fomentar processos organizados 

para viabilização e potencialização de setores dessa economia. Recai mais uma vez a 

necessidade de ampliar a ação programática do Banco Social, possibilitando que seu 

rol de atendimento não se resuma especificamente a crédito, mas sim de outros 

incentivos potencializadores no intuito de aproximar os desiguais às condições de 

acesso ao mercado. 

Dentre as regionais, nenhum dado apresenta significativas diferenças, em 

relação ao número de trabalhadores por empreendimento. 

 

GRÁFICO F – Índice de financiamentos concedidos pelo Banco Social, por regional,  
aos empreendimentos informais de Curitiba.  
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Fonte: Relatório apresentado pelo Banco Social em maio de 2005. 

 

Comparando-se quantitativamente as regionais, percebe-se uma superioridade 

de financiamentos no Bairro Novo e Pinheirinho, e o menor índice na Regional Matriz. 

Isso reflete que o número de financiamentos é inversamente proporcional ao índice de 

renda das três regionais, conforme ressaltado no gráfico F. 
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7  ANÁLISE DOS GRÁFICOS RELATIVOS A PESQUISA DE CAMPO 

 

 

A partir desse tópico, serão abordados especificamente os gráficos e tabelas 

relativas aos itens da pesquisa efetuada a campo, os quais servirão de parâmetro para 

o alcance dos objetivos do presente trabalho.  

Serão enfatizados inicialmente os dados quantitativos, a partir dos quais, 

posteriormente, serão detalhados e comparados de forma a elucidar as questões 

relevantes, de ordem quantitativa e qualitativa, tanto em relação à condução do 

processo de implementação do Banco Social, bem como em relação às causas, 

efeitos, pontos positivos e negativos relacionados a cada característica a ser avaliada 

para obtenção dos resultados. 

 

TABELA 21 – Índice de Empreendimentos informais falidos após a obtenção do 
financiamento junto ao Banco Social. 

AMOSTRAGEM    NÚMERO DE FALÊNCIAS 

Abrangência da Amostragem 101 

Número de Falências 16 

Índice de Falências 15,84% 

Homens: 8,69% Índice dm Relação ao Sexo dos Empreendedores 

que Fecharam seus Empreendimentos. Mulheres: 21,81% 

Fonte: Pesquisa de Campo – 2005 
 

Quanto ao índice de falência de empreendimentos após a obtenção de 

financiamentos, na amostragem de 101 empreendedores entrevistados, 15,84% não 

estavam mais atuando dentro das atividades financiada. Cabe salientar de que pelo 

menos três empreendedores deixaram as atividades devido à obtenção de empregos 

formais, alguns por mudança de cidade, mas em sua maioria, pela necessidade de 

mudança de atividade na expectativa de melhores resultados financeiros.  

Na dinâmica das falências, ou mudanças de atividade, percebe-se que em 

muitos casos, os empreendimentos são forçados a mudar de locais conforme o sentido 
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do trânsito de algumas ruas, as quais influenciam no fluxo da população e 

conseqüentemente no fluxo de mercado. 

Se considerarmos um tempo médio de 18 meses entre a data do financiamento 

e da pesquisa, (levando em consideração o início do programa em Curitiba em maio de 

2002 e a pesquisa até o final de 2004), podemos considerar que o índice de 15,84% é 

relativamente baixo em relação aos índices de falência de micro e pequenas empresas 

consideradas pelo Sebrae, o qual estima um percentual superior a 50%. 

Quanto ao sexo dos empreendedores, percebe-se maior instabilidade das 

mulheres em relação aos homens. Considerados os universos, dos homens apenas 

8,69% tiveram seus empreendimentos fechados em 18 meses, para as mulheres o 

índice alcançou 21,81%. Pela pesquisa realizada, estima-se que esse dado se deve à 

menor necessidade específica do recurso oriundo da ação das mulheres, que em 

muitos casos atuam somente para o acrescentar no rendimento do marido. 

 

 

GRÁFICO G                                                   GRÁFICO  H 
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Fonte: Pesquisa de Campo – 2005                                Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 
 

 

Iniciando pelo índice relativo ao sexo dos empreendedores de Curitiba que 

tiveram acesso ao microcrédito, o gráfico G, nos mostra que 46% dos empreendedores 

proprietários são do sexo masculino e 54% do sexo feminino, índices já comentados no 

item anterior, cuja reversão relativa aos índices do interior se justifica. Em relação aos 

dados do IBGE 2003, agora considerando os dados da Região Metropolitana de 



 122
Curitiba, há uma inversão dos índices, sendo que naqueles números aparecem 69% de 

homens como proprietários dos empreendimentos informais e 39,6 do sexo feminino. 

O gráfico H mostra que dos empreendedores informais beneficiários do Banco 

Social em Curitiba, 51% têm procedência de municípios do interior do estado do 

Paraná, 25% de municípios de outros estados e apenas 24% são de Curitiba. Este 

dado reflete a migração em grande escala, da população vítima do êxodo rural das 

últimas décadas, confirmando que a maioria se abriga na periferia dos grandes centros 

urbanos, sem opção de acesso do mercado formal. Sua única opção se torna a 

atuação no mercado informal da economia. Como reforço a essa afirmação, cabe 

observar na tabela 3, onde aparecem os incrementos relativos às pessoas ocupadas 

nos intervalos de 1997 a 2003, onde na RMC, houve um aumento de 23,54% enquanto 

no Paraná o acréscimo foi de 16,87%. Esse acréscimo na região metropolitana de 

Curitiba, não ocorreu em relação ao setor formal, uma vez que, conforme a tabela 12 

do estudo do Ipardes, nesse mercado de 1997 a 2000, praticamente não houve 

diferença em relação aos percentuais respectivos, ou melhor, o percentual de Curitiba 

e Região Metropolitana baixou proporcionalmente neste período. 

 

GRÁFICO I                                                GRÁFICO J 
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Fonte: Pesquisa de Campo – 2005                            Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 
 

 

Em relação ao estado civil dos empreendedores proprietários, 69% são 

casados, 12% divorciados e 20% entre solteiros e viúvos, conforme demonstrado 
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gráfico I. Especificamente, nenhuma avaliação a respeito, porém o presente gráfico 

será abordado quando dos cruzamentos comparativos, nos tópicos adiante. 

Os percentuais demonstrados pelo gráfico J reproduzem os índices das últimas 

atividades desenvolvidas, por segmento da economia, pelos empreendedores antes de 

atuarem na atual atividade informal. O expressivo índice de 41% atuava no setor formal 

da economia. Este estimador comprova um crescimento muito grande do setor informal 

em relação à formalidade. O mais intrigante disso é a revelação da queda no segmento 

formal da economia, ou seja, sinaliza a tendência não só do maior crescimento da 

informalidade em relação à formalidade, mas a reversão para um processo de retração 

dos empregos formais, já que 41% comprovadamente deixaram de ser formais para 

atuarem em atividades informais. 

 

GRÁFICO K                                                 GRÁFICO  L 
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Fonte: Pesquisa de Campo – 2005                               Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 
 

 

Em relação ao setor de atividade, gráfico K, dos empreendedores informais, 

assim como no universo dos clientes do Banco Social em nível estadual, há uma 

predominância nos setores de prestação de serviços e comércio, com 43% e 39% 

respectivamente, e apenas 18% em atividades da indústria. Se comparado ao universo, 

da pesquisa do IBGE 2003, constata-se uma significativa diferença em relação àqueles 

percentuais. Julga-se que ela seja devida a fatores como a inexistência de clientela do 

setor da construção civil e industria extrativa, no universo ora pesquisado. 



 124
A faixa etária dos empreendedores informais (gráfico L), 55% situa-se entre 41 e 

55 anos de idade, seguidos pelos 33% na faixa de 26 a 40 anos, e 8% acima de 55 anos 

e apenas 4% até 25 anos. Predominantemente, os empreendedores com acesso ao 

microcrédito em Curitiba estão nas faixas etárias mais avançadas, com índice de 63% 

acima dos 40 anos. Por outro lado, na faixa acima de 55 é reduzido o número de 

empreendedores financiados, indicando que poucos aposentados trabalham na 

informalidade em Curitiba. 
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Fonte: Pesquisa de Campo – 2005                             Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 
 

Os índices relativos à escolaridade dos empreendedores financiados pelo 

Banco Social, (gráfico M), demonstram um predomínio amplo dos que freqüentam ou 

concluíram o ensino médio; 35% no ensino fundamental; 9% terceiro grau e 7% são 

analfabetos. Está implícita neste gráfico a tendência do banco social, em atender 

pessoas com maior nível de escolaridade, o que de antemão podemos caracterizar 

como um aspecto negativo quanto à priorização do público alvo. Em considerando o 

contexto da bibliografia consultada, não é nos níveis baixos de escolaridade que se 

caracterizam os maiores índices do público alvo prioritário do microcrédito. Para se ter 

um parâmetro, da população ocupada de Curitiba, possui escolaridade até o ensino 

fundamental.    

Os analfabetos aqui considerados se caracterizam pelo fato de não saber ler e 

escrever. Conforme o gráfico N, estão explícitos os índices de conclusão ou não de 

seus níveis escolares. Constata-se que grande número de informais, 38% do total, está 
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com o ensino médio completo. Do universo total 9%, 4% estão cursando ou desistiram, 

e 5% concluíram o terceiro grau. Teoricamente, o ensino médio completo não deveria 

ter grandes dificuldades em ser absorvido pelo mercado formal de trabalho, mas a 

grande parcela no informa, acusa essa restrição. Todavia, o grande contingente na 

informalidade apenas confirma o fato de não haver outra alternativa para eles. 

Por outro lado, apesar do grande número de empreendedores informais 

financiados, com ensino médio completo, percebeu-se quando da aplicação da 

pesquisa, que em sua maioria apesar de esboçar desejo em ingressar no terceiro grau, 

há praticamente a ciência da impossibilidade devida à falta de tempo disponível e ou de 

recursos financeiros para a continuidade de seus estudos. 
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Fonte: Pesquisa de Campo – 2005                             Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 
 

Em relação ao tempo de atividade diária de trabalho, o gráfico O, mostra que 

em sua grande maioria, ou seja, 60% dos empreendedores trabalham acima de 8 

horas, grande parte chegando a trabalhar 14 horas ou mais. 5% atuam parte do tempo 

diário e 35% atuam na jornada normal de 8 horas diárias. Confirma-se o que a grande 

maioria dos autores afirmam, ser a atividade informal um setor cuja jornada de trabalho 

é extensa. Cabe ainda considerar que 23% desses empreendedores, conforme o 

gráfico O-a, trabalham inclusive os domingos e feriados.  
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                  GRÁFICO P                                              GRÁFICO  Q 
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Fonte: Pesquisa de Campo – 2005                 Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 
 

 

É relevante para uma análise qualitativa desta pesquisa, o indicador que diz 

respeito aos empreendedores informais que buscaram capacitação a partir da 

obtenção de crédito. Conforme demonstração do gráfico P, ficou caracterizado que 

apenas 24% buscaram algum tipo de capacitação. É importante salientar que essa 

busca de capacitação, praticamente em sua totalidade foi espontânea, ou seja, pela 

própria iniciativa dos empreendedores. Ao serem perguntados sobre a pretensão de 

capacitação, conforme o gráfico Q, 63% gostariam e se propõem a freqüentar algum 

tipo de capacitação. Isso caracteriza a limitação da proposta de microcrédito 

implementada em Curitiba, que peca pelo fornecimento de crédito isoladamente. Fica 

explícita a necessidade sentida pelos empreendedores, para a implementação de 

cursos de capacitação dentro de cada especificidade, o que programaticamente 

deveria ser considerado pré-requisito para o desenvolvimento de um processo de 

investimento social através de microcrédito. 

Cabe lembrar aqui, o índice de proprietários de empresas por freqüência de 

cursos de especialização e ou formação profissional na RMC, dado do IBGE 2003, em 

que somente 24% dos empreendedores informais freqüentaram ou freqüentam, 

enquanto mais de 70% não têm acesso. Esse fator é extremamente agravante e efetivo 

em relação ao índice de mortalidade das empresas. 
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GRÁFICO  R                                                 GRÁFICO   R-a 
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Fonte: Pesquisa de Campo – 2005                              Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 
 

 

Perguntados sobre o segmento atual de atividade, conforme demonstração do 

gráfico R, surpreendentemente 18% dos empreendedores responderam que seus 

empreendimentos passaram a se formalizar após a obtenção dos recursos. Os demais 

82% continuam na informalidade. O índice de formalização pode ser considerado 

relativamente expressivo, se considerado que em sua maioria, segundo os 

entrevistados, ele tem origem no impulso relacionado ao crédito concedido pelo Banco 

Social. Junta-se aqui o procedimento do Banco Social de Curitiba, cuja atuação 

(conforme abordagem anterior), é um tanto parcial, se considerado o público específico 

de microcrédito - ao estilo “Banco Grameen”-. No caso de Curitiba, a tendência está no 

atendimento àqueles empreendedores com perspectiva de sucesso à primeira vista. 

Todavia, conforme já citado, contextualmete, em sua maioria há a afirmação de que o 

microcrédito foi decisivo para obtenção do sucesso em formalizar seus 

empreendimentos. 

Quanto ao segmento de atividade em relação ao mercado, perguntados se 

havia pretensão em formalizar seus empreendimentos, conforme o gráfico R-a, em sua 

maioria, 52% pretendem formalizar-se no decorrer dos acontecimentos. O gráfico R-b 

aponta para as dificuldades de formalização dos empreendimentos do universo 

pesquisado. Quase 47%, respondeu que o empecilho principal para formalização deve-

se à carga Tributária; mais de 44% devido à burocracia; 28,57% devido ao custo 

elevado e 8,16%, por não terem conhecimento a respeito. 
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Em relação aos dados desse gráfico, cabe uma reflexão sobre a necessidade 

de agregar ao programa de microcrédito, um incremento na implementação capaz de 

abreviar esses entraves. 

 

GRÁFICO R-b 

DIFICULDADE PARA FORMALIZAÇÃO DOS

EMPREENDIMENTOS SENTIDAS PELOS

EMPREENDEDORES DO BANCO SOCIAL

28,57%

44,89%

46,93%

8,16%
CUSTO ELEVADO

BUROCRACIA

CARGA TRIBUTÁRIA

FALTA DE
CONHECIMENTO

  
                                                Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 

 

 

GRAFICO S                                                   GRÁFICO T 

ÍNDICE DE EMPREENDEDORES QUE 
PRETENDEM OBTER NOVOS 

FINANCIAMENTOS (M.C) JUNTO AO BANCO 
SOCIAL EM CURITIBA

88
87%

13
13%

SIM

NÃO

ÍNDICES POR TEMPO DE ATIVIDADE DOS 
EMPREENDEEDORES INFORMAIS COM 
ACESSO A MICROCRÉDITO JUNTO AO 

BANCO SOCIAL EM CURITIBA

27
27%

13
13%

61
60%

ATÉ 2 ANOS

DE 3 A 4 ANOS

ACIMA DE 4 ANOS

 
Fonte: Pesquisa de Campo – 2005                              Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 
 

O índice de clientes empreendedores que desejam obter mais recursos 

(microcrédito), é um dos fatores que reforçam a grande importância do Banco Social. 

Cabe lembrar também os outros pretendentes sem acesso conforme abordamos 

acima. Conforme o gráfico S, ficou constatado que a grande maioria, 87% pretendem a 

obtenção de novos financiamentos, sendo que apenas 13% não manifestaram 
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interesse. É importante ressaltar, que grande número dos que pretendem novos 

financiamentos almejam obter valores relativamente maiores aos anteriormente 

obtidos, o que caracteriza uma motivação devido ao fato de haverem investido em seus 

empreendimentos, com sucesso. 

Quanto ao tempo de atividade dos empreendedores, o gráfico T demonstra que 

27% dos empreendimentos informais financiados possuem menos que 2 anos de 

existência, 13% de 3 a 4 anos e 60% acima de quatro anos. Apesar das alternativas 

parciais para uma análise mais profunda, parece que a grande maioria financiada é 

recente, uma vez que 40% dos empreendimentos só existem a partir dos últimos 4 

anos, o que indica o atual avanço significativo do setor informal da economia. Mesmo 

por que, o contexto a frente mostra que, apenas 16 dos empreendedores da amostra 

inicial faliram, ou seja, pouco menos de 16%. Isso caracteriza que há certa longevidade 

dos empreendimentos, ou seja: por menor que seja o rendimento, é a única alternativa 

para sobrevivência. 

 

 

GRÁFICO  U                                                  GRÁFICO V 

ÍNDICES POR SEXO DOS TRABALHADORES 
ENVOLVIDOS NOS EMPREENDIMENTOS 
INFORMAIS FINANCIADOS PELO BANCO 

SOCIAL EM CURITIBA

79
33%

161
67%

MASCULINO

FEMININO

ÍNDICES POR FAIXA ETÁRIA DOS 
TRABALHADORES ENVOLVIDOS NOS 

EMPREENDIMENTOS INFORMAIS 
FINANCIADOS PELO BANCO SOCIAL EM 

CURITIBA

5
2%

39
16%

96
41%

91
38%

6
3%

10 A 16 ANOS

17 A 25 ANOS

26 A 40 ANOS

41 A 55 ANOS

ACIMA DE 56 ANOS

 
  Fonte: Pesquisa de Campo – 2005                              Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 

 

Como já abordado no gráfico G, em relação ao universo dos empreendedores 

informais financiados pelo Banco Social até final de 2004, onde a amostragem confirma 

a maior freqüência de mulheres (com índice de 54%), fica evidenciada a inversão dos 

índices em relação ao observado no universo do estado como um todo.  
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Em relação ao gráfico U, Sexo dos Trabalhadores envolvidos nos 

empreendimentos informais financiados, percebe-se o aumento significativo das 

mulheres em relação aos homens. A relação de trabalhadoras mulheres em relação 

aos homens é de 2/1, ou 67% por 33%.  

A diferença entre os empreendimentos administrados por homens 46% (gráfico 

G), para trabalhadores envolvidos (gráfico U) 33%, hipoteticamente é devido ao 

predomínio das atividades principais na família, (única atividade), com os maridos 

diretamente envolvidos, e em sua maioria sendo eles os administradores dos 

empreendimentos. Além disso, em se considerando as atividades específicas, 

conforme relatório que nos foi cedido pelo Banco Social, há visivelmente a hegemonia 

de atividades costumeiramente desenvolvidas por mulheres no universo aqui abordado. 

Também em relação aos trabalhadores envolvidos nos empreendimentos 

informais, agora por faixa etária (gráfico V), observa-se que apenas 2% dos 

trabalhadores possuem menos de 16 anos, 16% de 17 a 25 anos, 41% de 26 a 40 

anos, 38% de 41 a 55 e apenas 3% acima de 55 anos. Constata-se que ao 

compararmos os dados da faixa etária dos empreendedores, percebemos que dentre 

aqueles, apenas 4%, estavam com idade até 25 anos. O índice de trabalhadores nessa 

faixa aumenta significativamente para 18%. Isso caracteriza que há um grande 

contingente de jovens ocupados em relação aos poucos empreendedores nesta faixa. 

Isso se deveria à “opção alternativa” pela falta, sentida pelos jovens, de melhor 

alternativa de ocupação. Por outro lado, surpreende também o fato de haver 

relativamente poucos trabalhadores na faixa acima de 55 em atividade nesse universo, 

o que caracteriza que os aposentados praticamente não atuam na informalidade. A 

maioria absoluta, praticamente 80% dos trabalhadores informais, está na faixa entre 26 

e 55 anos, ou seja, o setor informal se caracteriza como uma alternativa para atuação 

dos trabalhadores de meia idade, cujas oportunidades se fecham junto ao mercado 

formal da economia. Como referência, se considerada a PEA de Curitiba, menos de 

70% dela corresponde à faixa etária acima de 26 anos. 

A constatação de que a grande maioria dos trabalhadores informais está 

inserida no contingente das faixas etárias superiores, põe em xeque a efetividade de 

alguns programas de governo, a exemplo do Primeiro Emprego. A inserção dos jovens 
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em substituição aos trabalhadores de faixas etárias superiores com salários baixos por 

estarem iniciando suas carreiras. 

GRÁFICO  W 
 

TIPOS DE VÍNCULO DOS TRABALHADORES 
ENVOLVIDOS NOS EMPREENDIMENTOS 
INFORMAIS FINANCIADOS PELO BANCO 

SOCIAL EM CURITIBA

147
60%

67
27%

32
13%

FAMILIARES

CONTRATADOS

TERCEIRIZADOS

 
                                                  Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Em relação ao tipo de vínculo dos trabalhadores envolvidos nos 

empreendimentos informais, conforme o gráfico W, fica caracterizado que em sua 

grande maioria, são trabalhadores familiares. Além desses, 27% possuem algum tipo 

de contrato, muitos deles sem nenhum documento, e 13% dos trabalhadores 

terceirizam as atividades para outros, também informais. Ironicamente, parece que a 

própria informalidade está assimilando o processo “moderno” da terceirização. Ao se 

falar em contrato, (para os não familiares), pode-se generalizar de que em sua grande 

maioria, eles se caracterizam pela palavra, ou seja, no verdadeiro sentido da 

informalidade. Geralmente, esses trabalhadores são conhecidos, amigos e vizinhos. 

 

                 GRÁFICO X                                                       GRÁFICO Y 

EVENTUAIS FALHAS DO BANCO  SOCIAL 
SEGUNDO OS EMPREENDEDORES INFORMAIS 
BENEFICIÁRIOS DE MICROCRÉDITO JUNTO AO 

BANCO SOCIAL EM CURITIBA

10
17%

2
3%

15
25%

33
55%

BUROCRACIA

GARANTIAS

JUROS

OUTROS

               

PONTOS POSITIVOS APONTADOS SEGUNDO 
OS EMPREENDEDORES

40
19%

88
43%

67
32%

12
6%

RAPIDEZ

TAXAS ADEQUADAS

ATENDIMENTO

OUTROS

 
   Fonte: Pesquisa de Campo – 2005                                   Fonte: Pesquisa de Campo - 2005 
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Perguntados sobre eventuais falhas encontradas em relação ao Banco Social, 

conforme os índices do gráfico X, sobre o universo dos entrevistados, 33 reclamaram 

de excesso de burocracia, 17 por excesso de garantias exigidas, dois em relação ao 

juro e 15 em relação ao outras reclamações tais como a falta de acompanhamento 

depois do empréstimo; falta de possibilidade de treinamento para a boa administração 

dos empreendimentos, para melhorar a qualidade dos produtos (este bastante 

mencionado); aumento da burocracia a partir do segundo empréstimo quando deveria 

ser o inverso (este também, mencionado por muitos clientes); a suspensão de 

financiamento para os bons clientes em função da inadimplência dos maus; de alguns 

descontos além dos juros; exigência de avalista; baixo valor emprestado para capital de 

giro; necessidade de repetir a documentação para o segundo crédito; falta de 

supervisão; falta de informações do agente de crédito em geral; sugestões para 

dispensa de avalista a partir do segundo empréstimo e desencontros nas informações 

junto aos implementadores. 

Cabe enfatizar a constatação de que na maioria dos empreendedores 

entrevistados, quando perguntados em relação à necessidade de acompanhamento, 

avaliação e monitoramento de suas ações, assim como capacitação gerencial ou 

qualificação dos trabalhadores, o consideram fator de suma importância.  Todavia esse 

público está à mercê de uma proposta pró-ativa do Programa Municipal de 

Microcrédito.  

Em relação aos pontos positivos, na grande maioria, 88 dos 101 entrevistados 

elogiaram, considerando a taxas de juro compatível; 67 o bom atendimento; 40 a 

rapidez do processo e 12 outras tais como os prazos de pagamento; é um processo 

interessante, porém, nada mais que obrigação do estado. 

Acham interessante o fato das parcelas serem fixas; o bom número de parcela 

para poder pagar, e a boa atenção dispensada por alguns agentes de crédito. 

Em relação a esses dois itens, importantes para percepção do conceito do 

programa junto à clientela, percebeu-se com clareza de que, eventuais demoras e ou 

burocracia e principalmente a tão alardeada taxa de juros não é o problema em relação 

ao microcrédito, mas sim, o acesso e a maneira com que são exigidas as garantias. 

Quanto às garantias, fica implícita a importância da relação estreita (positiva), do 

Agente de Crédito com o cliente. 
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Como parâmetro para percepção da evolução ou não do setor referência desse 

trabalho, ou seja, para mensurarmos mais especificamente a efetividade ou não do 

Banco Social para a evolução dos empreendimentos informais em Curitiba, é 

importante a análise relativa ao comportamento dos empreendimentos em relação à 

variação dos postos de trabalho. Evidentemente, não se trata de atribuir que, por si só, 

o crédito isolado se traduza quantitativamente em postos de trabalho. Sendo assim, 

procurar-se-á efetuar as correlações possíveis entre variáveis incluindo as diversas 

regionais (divisão político administrativa do município), no intuito de alcançarmos 

resultados efetivos. 

 

TABELA 22 - Índices relativos à Variação dos Postos de Trabalho em relação ao 
universo dos empreendimentos informais financiados pelo Banco Social de Curitiba. 

ATÉ   

O 

FINANCIAMEN. 

APÓS  

O  

   FINANCIAM. 

PREVISÃO 

 

CRESCIMENTO 

APÓS O  

FINANCIAM. 

     % 

PREVISÃO 

DE 

 CRESCIMENTO 

          % 

203 241 350 38 18,72 109 45,23 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

A tabela 22 mostra que antes da obtenção do financiamento, o universo 

pesquisado possuía um contingente de 203 trabalhadores atuando em seus 

empreendimentos, quando pesquisados eles caracterizaram uma evolução de 18,71% 

na quantidade dos postos de trabalho.  Perguntados sobre a perspectiva de novas 

contratações, os pesquisados previram um acréscimo de 109 trabalhadores, ou um 

aumento de 45,23% em relação ao número atual. É importante ressaltar aqui, que em 

sua maioria, esse otimismo está relacionado diretamente com a oportunidade que vem 

sendo dada através do acesso a novos financiamentos, o que demonstra ser o 

microcrédito, de fundamental importância para o setor. 

Em relação à evolução dos postos de trabalho, houve um crescimento de 

18,72%. Esse índice, se comparado à estimativa de novos postos declarada pelos 

empreendedores por ocasião do empréstimo, não diverge significativamente, ou seja, 

na realidade houve um crescimento de 62,21 em relação à estimativa, ou melhor, a 

cada 100 postos previstos na ocasião do empréstimo, foram efetivados 62,21 postos, o 

que pode ser considerado um crescimento animador. Além da efetividade do crédito, 
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isso caracteriza o otimismo daquele público em evoluir, mesmo atuando na atividade 

informal.  

 

TABELA 23 – Variação dos Postos de Trabalho nas diferentes Regionais do município 
de Curitiba. 

 

REGIONAL 

ATÉ O 

FINANC 

APÓS 

FINANC 

PREVISÃO 

DE CRESC. 

CRESCIMEN. 

APÓS  

FINANC. 

% PREVISÃO 

DE CRESC. 

% 

B. Novo 32 46 78 14     43,75 32 69,57 

Boa Vista 21 30 43 9     42,86 13 43,33 

Boqueirão 18 20 22 2     11,11 2 10,00 

Cajurú 32 32 50 0        0,0 18 56,25 

Centro 13 15 22 2     15,38 7 46,67 

Pinheirinho 27 38 53 11     40,74 15 39,47 

Portão 20 23 36 3      15 13 56,52 

S. 

Felicidade 40 37 46 -3     -7,5 9 24,32

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Considerando-se as diferentes regionais, percebe-se que no Bairro Novo e 

Pinheirinho, houve um crescimento de mais de 40% dos postos de trabalho Enquanto 

nos demais principalmente Matriz, Portão e Santa Felicidade o crescimento não 

ultrapassou dos quinze pontos percentuais.  Não houve crescimento na regional do 

Cajurú, e ouve decréscimo nos postos de trabalho em Santa Felicidade. Além disso, 

verifica-se uma tendência de haver maior vulto de crescimento nas regionais com 

menor poder aquisitivo de sua população. Em termos, pode-se afirmar que o 

crescimento da informalidade se dá em menor incidência nas regiões de população 

melhor remunerada onde as empresas formais se estabelecem com maior intensidade. 

Nas regionais cuja população é menor remunerada conforme constatado na tabela 18 

do IPPUC, há uma maior tendência em se desenvolverem atividades tipicamente 

informais. 
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TABELA 24 - Variação dos postos de trabalho em relação ao sexo dos 
empreendedores 

SEXO 
ATÉ  O 

FINANC. 

APÓS O 

FINANC. 
PREVISÃO 

CRESC. 

APÓS O 

FINANC. 

% 

PREVISÃO 

DE 

CRESC. 

% 

Masculino 75 85 130 10 13,33 45 52,94 

Feminino 128 156 220 28 21,88 64 41,03 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Comparando-se a evolução em relação ao sexo dos empreendedores, Tabela 

24, constatou-se que houve maior evolução entre as empreendedoras mulheres com 

21,87% enquanto os homens aumentaram em apenas 13,33% o número de 

trabalhadores em seus empreendimentos após a obtenção dos recursos. Em relação à 

previsão de novos postos, os parâmetros se invertem e os homens imaginam aumentar 

os postos em 52,94% enquanto as mulheres prevêem 41,02% de acréscimo. Pelo 

constatado na entrevista, bem como pela comparação com os números reais, parece 

que as mulheres têm maior segurança, motivação, quanto à perspectiva das 

possibilidades reais de seus empreendimentos. 

 

TABELA 25 - Variação dos postos de trabalho em relação à Procedência dos 
Empreendedores 

 

PROCEDÊNCIA 

ATÉ  

O 

FINANC. 

APÓS O 

FINANC. 

 PREVISÃO CRESC. 

APÓS O 

FINANC 

 

% 

PREVISÃO 

DE 

CRESC. 

 

% 

Curitiba 45 50 65 5 11,11 15 30 

Interior 115 134 203 19 16,52 69 51,49 

Outros 

Estados 

43 57 82 14 32,56 25 43,86 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Em relação à procedência dos empreendedores, percebe-se pelos índices da 

tabela 25, um baixo crescimento dos postos de trabalho após o financiamento, ou seja, 

de 11,11% para os empreendedores oriundos da própria capital. Para os oriundos do 

interior do estado bem como de outros estados, o aumento subiu para 16,52% e 
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32,55% respectivamente, assim como as perspectivas de crescimento futuro dos 

postos de trabalho. Pelo observado, nas entrevistas, fica a impressão de que para os 

migrantes, apesar da relativa precariedade da situação, eles estão motivados e 

esperançosos na expansão de suas atuais atividades independente de atuarem no 

setor informal. 

 

TABELA 26 - Variação dos postos de trabalho em relação ao Setor de Atividade dos 
empreendimentos  
SETOR DE 

ATIVIDADE 

ATÉ O 

FINANC. 

APÓS O 

FINANC. 

PREVISÃO CRESC. 

FINANC. 

% PREV. DE 

CRESC. 

% 

Comércio 80 89 126 9 11,25 37 41,57 

Industria 80 89 126 9 11,25 37 41,57 

Prestação 

Serviços 

 

78 

 

101 

 

149 

 

23 

 

29,49 

 

48 

 

47,52 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Nestes setores, a variação dos postos de trabalho tem demonstrado um 

aumento bem maior no setor de prestação de serviços, 29,49% em relação aos 11,25% 

nos setores de comércio e indústria. Da mesma forma, a perspectiva de aumento do 

setor de prestação de serviços, supera os outros setores quanto à perspectiva de 

crescimento dos postos de trabalho para o futuro. Neste item, nenhuma surpresa tem 

sido constatada em relação à tendência de comportamento do mercado. 

 

TABELA 27 - Variação dos postos de trabalho em relação ao Segmento de Atividade 
Atual dos Empreendedores 
SEGMENTO 

DE 

MERCADO 

ATUAL 

ATÉ  O 

FINANC. 

APÓS O 

FINANC. 
PREVISÃO 

CRESCIMEN. 

APÓS O 

FINANC. 

% 
PREVISÃO 

DE CRESC. 
% 

Formal 50 63 95 13 26,66 32 50,79 

Informal 153 178 255 25 16,34 77 43,26 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
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Dos entrevistados cujos empreendimentos se formalizaram após o empréstimo, 

os dados da tabela 27, mostram que houve uma evolução significativa de postos de 

trabalho, enquanto para os que continuam na informalidade, ao aumento foi menor. Em 

relação à previsão futura de postos, a diferença pró-formal também supera a dos que 

continuam informais em 7,5%. Os percentuais da tabela traduzem em números, o fato 

de que os empreendimentos que formalizaram possuem melhor performance. 

 

TABELA 28 - Variação dos postos de trabalho em relação à Faixa Etária dos 
Empreendedores 

FAIXA ETÁRIA 
ATÉ  O 
FINANC. 

APÓS O 
FINANC. 

PREVISÃO 
CRESC. 
APÓS  

FINANC. 
% 

PREV. DE 
CRESC. 

% 

 
Até 25 Anos 

 4 7 10 3 75,00 3 42,86 

 
26 A 40 
Anos 

 57 64 91 7 12,28 27 42,19 

 
41 A 55 
Anos 

 123 148 221 25 20,33 73 49,32 

 
Acima de 56 

Anos 
 19 22 28 3 15,79 6 27,27 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
 

A tabela 28 caracteriza maior percentual de postos de trabalho entre os 

empreendedores nas faixas mais jovens, com o segundo maior índice para a faixa de 

41 a 55 com pouco mais de 20% de acréscimo de trabalhadores em seus 

empreendimentos após o financiamento. Para as demais faixas, o crescimento variou 

entre 15,79 a 12,28% para os mais idosos e os de 26 a 40 anos. Os índices em relação 

ao aumento previsto pelos empreendedores acompanham proporcionalmente os de 

real crescimento.  

 



 138
TABELA 29 - Variação dos postos de trabalho em relação à Escolaridade dos 
empreendedores. 

ESCOLARIDADE 
ATÉ O 

FINANC. 

APÓS  

FINANC. 
PREVISÃO 

CRESC. 

APÓS O 

FINANC. 

% 

PREVISÃO 

DE 

CRESC. 
% 

Analfabeto 11 15 22 4 36,36 7 6,67 

Ensino 

Fundamental 62 75 128 13 20,97 53 0,67 

Ensino Médio 95 122 162 27 28,42 40 2,79 

Ensino Superior 35 29 38 - 6 -17,14 9 1,03 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Quanto ao nível de escolaridade, a tabela 29 apresenta dados relativos à 

evolução nos empreendimentos administrados por analfabetos, do ensino fundamental, 

do ensino médio e do ensino superior. Respectivamente, os dados de crescimento 

após o financiamento foram de 36,36%, 20,96%, 28,42% e (-) 17,14%. Os índices de 

previsão foram de 46,67%, 70,67%, 32,79% e 31,03% também respectivamente. 

Chamo a atenção para os financiados do ensino de nível superior, os quais reduziram 

seus postos de trabalho, o que em tese, se deve ao objetivo do financiamento, ou seja, 

em sua predominância são profissionais autônomos. Para eles, os empréstimos são 

normalmente dirigidos para aquisição de equipamentos tecnologicamente melhores 

que de certa forma abreviam a necessidade de trabalhadores “mão de obra”. Para os 

níveis de escolaridade inferior, parece ficar caracterizado o efeito contrário, ou seja, o 

investimento coincide com a maior necessidade de força de trabalho. Por outro lado, 

também, nos níveis até o segundo grau, fica demonstrado que o crescimento dos 

postos de trabalho retrata o real crescimento do setor informal. 
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TABELA 30 - Variação dos postos de trabalho em relação ao tempo diário de trabalho. 
TEMPO 

DIÁRIO DE 

TRAB. 

ATÉ O 

FINANC. 

APÓS 

FINANC. 
PREVISÃO 

CRESCIM

. 
% 

PREV. DE 

CRESC. 
% 

1/2 DIA 26 22 30 -4 -15,38 8 36,36 

8 

HORAS 59 64 103 5 8,4746 39 60,94 

ACIMA 

DE 8 118 155 217 37 31,356 62 40 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Pela tabela 30, constata-se que houve um aumento relativamente grande da 

força de trabalho, 31,35% nos empreendimentos correspondentes às jornadas de 

trabalho acima de 8 horas por dia. O aumento de postos de trabalho se dá nas 

atividades típicas do setor informal propriamente dito, ou seja, os empreendimentos 

que tem altas jornadas de trabalho. Reforça-se mais uma vez a tese do aumento 

efetivo do legítimo setor informal da economia. 

 

 

TABELA 31 - Variação dos postos de trabalho em relação ao tempo diário de trabalho. 
ATÉ O 

FINANC. 

APÓS O 

FINANC. 
PREVISÃO CRESCIMEN. % 

PREVISÃO 

DE CRESC. 
% 

DOMINGO

S E 

FERIADOS 

 43 50 71 7 16,279 21 42 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

A tabela 31, comparada à anterior, apenas constata que há um menor aumento 

dos posto para os que trabalham nos domingos e feriados, o que era de se esperar, por 

serem essas atividades, normalmente, correlatas à atuação em locais indefinidos.  
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TABELA 32 - Variação dos postos de trabalho em relação à Busca de Capacitação dos 
empreendedores. 

BUSCA DE 

CAPACITAÇÃO 

ATÉ O 

FINANC. 

APÓS O 

FINANC. 
PREVISÃO CRESCIM. % 

PREVISÃO 

DE 

CRESC. 

% 

Buscaram 60 58 81 -2 -3,333 23 39,66 

Não 

Buscaram 143 183 269 40 27,97 86 6,99 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Parte dos empreendedores entrevistados, mais precisamente 24% buscaram 

algum tipo de capacitação espontaneamente. Surpreendentemente, constatou-se que 

justamente esses empreendedores tiveram um decréscimo de 3,33% em relação ao 

número de trabalhadores em atividade até o financiamento. Para os que não tiveram 

nenhuma capacitação houve um acréscimo de 27,97% nos postos de trabalho, 

(demonstrado pela tabela 32). Quanto à previsão de crescimento, os índices estão na 

casa dos 40% para ambos. Percebe-se haver claramente maior percepção no quesito 

para baixar o custo e aumento da produtividade em função tecnificação e ou 

assimilação de conhecimentos inerentes às suas atividades. Vale lembrar aqui o caso 

dos empreendedores com escolaridade de nível superior em que o efeito foi similar. 

Cabe também a observação em relação aos gráficos anteriores, em que há uma visível 

evolução dos postos de trabalho para os tipicamente informais, (as atividades 

precárias). Todavia, para os que tiveram acesso a algum tipo de treinamento, há uma 

perspectiva futura de 39,66% de aumento nos postos de trabalho o que pressupõe uma 

evolução desse quesito em curto prazo. 

 

TABELA 33 - Variação dos postos de trabalho em relação à Pretensão Futura de 
Formalização dos Empreendimentos 

PRETENSÃO 

FUTURA DE 

FORMALIZAÇÃO 

ATÉ O 

FINANC. 

APÓS O 

FINANC. 
PREVISÃO CRESCIM. % 

PREV. DE 

CRESC. 
% 

Sim 66 85 135 19 28,79 50 58,82 

Não 87 93 120 6 6,897 27 29,03 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
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A tabela 33, mostra a evolução dos postos de trabalho em relação aos 

empreendedores que pretendem ou não se formalizar. Tanto para os crescimentos 

efetivos, como para a previsão no crescimento dos postos de trabalho, os índices dos 

que pretendem formalizar-se são significativamente maiores, ou seja, de 6,89 para 

28,78 e de 29,03% para 58,82, respectivamente. É uma resposta à relação direta entre 

a evolução positiva dos postos e a motivação em formalizar-se. Essa variação 

significativa dos que desejam formalizar-se é devida a dois fatores, segundo nossa 

percepção: o primeiro impulso que os leva a essa decisão deve-se à relação direta 

entre um aumento de trabalhadores, aumento da produção, necessidade de maiores 

compras de matéria prima e conseqüente necessidade de ter credibilidade perante o 

mercado. Em segundo lugar, questões trabalhistas também podem ocorrer à medida 

que se busquem novos trabalhadores, principalmente além dos membros da família e 

ou aqueles de confiança. Cabe então a necessidade de formalizar-se. 

 

TABELA 34 - Variação dos postos de trabalho em relação ao último segmento de atividade 
do empreendedor. 

ATIVID. 

ANTERIOR 

ATÉ O 

FINANCIAMEN. 

APÓS O 

FINANCIAMEN. 
PREV. CRESCIMEN. % 

PREVISÃO 

DE 

CRESCIMEN. 

% 

Formal 85 103 143 18 21,176 40 38,83 

Informal 118 138 207 20 16,949 69 50,00 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

A tabela 34 caracteriza maior ampliação dos postos de trabalho para os 

empreendimentos oriundos do segmento formal da economia. 

Além da Variação dos Postos de Trabalho, o Índice de Variação da Renda mensal 

dos empreendimentos após a obtenção do financiamento, é considerada de muita 

importância para mensurar a efetividade ou não do Banco Social para a evolução dos 

empreendimentos informais em Curitiba. Da mesma forma objetiva-se efetuar as 

correlações possíveis, desta, com outras variáveis no intuito de alcançar as elucidações que 

efetivamente representem a realidade.  
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TABELA 35 - Variação dos Rendimentos mensais dos Empreendimentos 

RENDA ANTES 

DO FINANCIAMENTO 

R$ 

RENDA APÓS O 

FINANCIAMENTO 
VARIAÇÃO % 

220, 230,00 293.450,00 73.220,00 33.247,00 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Considerando o aumento mensal dos rendimentos sobre o total da pesquisa 

efetuada, pela Tabela 35, observa-se que houve um acréscimo de 33,24% da renda, 

após a obtenção do recurso pelos empreendedores. Mesmo com ciência de que outras 

variáveis poderão ter influenciado em relação a essa variação, podemos afirmar de que 

o fator obtenção de recursos junto ao Banco Social, foi decisivo para  aumento dos 

seus rendimentos mensais. Tem-se novamente a confirmação de que o microcrédito 

teve influência direta para aumentar a renda significativamente na renda dos 

empreendedores pesquisados. Esse fato leva-nos a refletir sobre a teoria Keinesiana, a 

qual preconiza que “um determinado aumento dos gastos provoca um aumento mais 

que proporcional da renda”.  

Ciente de que existem outras variáveis que influenciam a teoria, a tabela a 

seguir, nos dá uma idéia de que passados aproximadamente três meses, os recursos 

investidos pelo Banco Social, já apresentam um crescimento, (ou, maior renda), 

equivalente ao valor anteriormente emprestado aos empreendedores informais. 

 

TABELA 36 – Valor comparativo entre o emprestado e a variação da renda devida ao 
empréstimo 

Total do valor 

emprestado para os 

empreendedores da 

Amostra 

R$ 

Variação mensal nos 

rendimentos do total 

dos pesquisados 

(amostra)  

R$ 

Número aproximado de meses 

para amortizar o valor 

emprestado 

220.230,00 73.220,00 220.230,00 /73.220,00= 3 meses 

 FONTE: Agência de Fomento do Paraná. Maio, 2004. 

 Fórmula: A/B=C 
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TABELA 37 - Variação dos Rendimentos mensais dos Empreendimentos em relação as 
Regionais dos empreendedores beneficiários do microcrédito junto ao Banco Social. 

REGIONAL 
RENDA 
ANTES 

RENDA APÓS 
FINANCIAMEN. 

VARIAÇÃO % 

B. Novo 45.700,00 62.350,00 16.650,00 36,43 
Boa Vista 23.850,00 35.200,00 11.350,00 47,59 
Boqueirão 14.550,00 22.450,00 7.900,00 54,3 
Cajurú 29.000,00 29.100,00 100 0,345 
Centro 20.500,00 25.700,00 5.200,00 25,37 

Pinheirinho 45.300,00 67.000,00 21.700,00 47,9 
Portão 11.330,00 15.750,00 4.420,00 39,01 

S.Felicidade 30.000,00 35.900,00 5.900,00 19,67 
   Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

TABELA 38 - Variação dos Rendimentos mensais dos Empreendimentos em relação 
ao Sexo dos empreendedores beneficiários do microcrédito junto ao Banco Social. 

 

SEXO 

 

RENDA ANTES 

 

RENDA APÓS 

 

VARIAÇÃO 

 

% 

Masculino 108.800,00 133.650,00 24.850,00 22,84 

Feminino 111.430,00 159.800,00 48.370,00 43,41 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Conforme os índices da tabela 38, ficou demonstrado que o aumento da renda 

teve diferença significativa em relação às trabalhadoras mulheres, alcançando uma 

margem de mais de 20 pontos percentuais. A constatação quando da entrevista, foi 

que para as mulheres, a informalidade é uma situação perfeitamente aceitável, ao 

contrário dos homens que encaram a informalidade como uma transição para eventuais 

empregos formais no futuro. Pressupostamente, esse pode ser o fator da diferença da 

variação entre os sexos. 

 

TABELA 39 - Variação dos Rendimentos mensais dos Empreendimentos em relação 
ao Local de Procedência dos empreendedores. 

PROCEDÊNCIA RENDA 
ANTES 

RENDA 
APÓS 

VARIAÇÃO % 

Curitiba 54.450,00 65.700,00 11.250,00 20,66 
Interior do Estado 104.580,00 152.350,00 47.770,00 45,68 
De Outros Estados 61.200,00 75.400,00 14.200,00 23,20 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
 

Os dados da tabela 39, a principio não têm explicação para a significativa 

variação em favor dos empreendedores procedentes do interior do estado, todavia, os 
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motivos devidos ao fator “procedência”, serão estudo especifico quando considerada as 

demais variáveis. Esses dados têm proporção se considerados os índices de aumento 

nos postos de trabalho, onde para os curitibanos houve um menor acréscimo real. 

 

TABELA 40 - Variação dos Rendimentos mensais dos Empreendimentos em relação 
ao Setor de Atividade Atual dos empreendimentos. 

SETOR DE ATIVIDADE 
RENDA 

ANTES 

RENDA 

APÓS 
VARIAÇÃO % 

Comércio 88.480,00 112.850,00 24.370,00 27,54 

Indústria 26.850,00 43.500,00 16.650,00 62,01 

Prestação de Serviços 104.900,00 137.100,00 32.200,00 30,7 

    Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

A tabela 40 leva à constatação da grande evolução nos rendimentos do setor 

industrial, com 62,01% de aumento, seguido pelo setor de prestação de serviços com 

30,69 e em menor escala o comércio com um acréscimo de 27,54. Fator determinante 

para essa variação diz respeito ao predomínio dos investimentos fixos do setor 

industrial, ou seja, aquisição de máquinas e equipamentos que alavancam a produção 

e produtividade, e que são a princípio comprados a partir da constatação de uma maior 

demanda dos produtos dessas pequenas industrias. Já para o comércio, há um 

predomínio em obter recursos para o capital de giro. Evidentemente, este setor, e de 

certo modo, o de prestação de serviços, não há um resultado tão ligado à ação pró-

ativa do empreendedor uma vez que a comercialização depende mais de uma 

demanda em relação ao mercado local desses produtos, ou seja, os recursos a 

princípio são demandados para reposição do estoque.  

 

TABELA 41 - Variação dos Rendimentos Mensais dos Empreendimentos em relação 
ao Segmento do Mercado Atual Empreendimento. 

SEGMENTO DE 
ATIVIDADE ATUAL 

RENDA 
ANTES 

RENDA 
APÓS 

VARIAÇÃO % 

Formal 83.900,00 107.400,00 23.500,00 28,01 
Informal 136.330,00 186.050,00 49.720,00 36,47 

    Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
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Em relação ao segmento da economia, a tabela 41 mostra que houve maior 

crescimento da renda para os empreendedores que formalizaram após o empréstimo, 

em percentuais de 28,01%. Os empreendimentos que continuam informais, evoluíram 8 

pontos percentuais a mais (36,47%). A evolução maior dos que formalizaram, 

caracteriza a efetividade do recurso para as atividades tipicamente do setor informal. 

Deixa nas entrelinhas de que os que formalizaram o fizeram a partir da efetiva baixa 

dos custos de produção... 

 

TABELA 42 - Variação dos Rendimentos Mensais dos Empreendimentos em relação à 
Faixa Etária dos Empreendedores 

 

FAIXA ETÁRIA 

RENDA 

ANTES 

RENDA APÓS VARIAÇÃO % 

Até 25 Anos 13.300,00 15.700,00 2.400,00 18,05 

26 A 40 Anos 70.780,00 93.900,00 23.120,00 32,66 

41 A 55 Anos 102.050,00 144.850,00 42.800,00 41,94 

Acima de 55 Anos 34.100,00 39.000,00 4.900,00 14,37 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Nesta tabela (42), fica demonstrado que para os empreendedores com idade 

superior aos 55 e os mais jovens, - de até 25 anos - os rendimentos mensais variaram 

em índices bem menores do que os empreendedores com idade intermediária. Se 

juntadas as faixas intermediárias em relação às demais, constata-se que elas 

ultrapassarão em índices significativamente maiores em relação às idades dos 

extremos. Fica implícito haver um melhor desempenho na aplicação do recurso, bem 

como na administração dos empreendimentos entre os empreendedores de idade 

intermediária. A similaridade dos índices foi observada na tabela 28, em relação aos 

postos de trabalho. Isso demonstra que os mais jovens e os de idade avançada não 

têm nessas atividades algo definitivo para sua autogestão. Os informais de idade 

intermediária para superior parecem ter mais profissionalismo em suas atividades. 

Percebe-se que nas faixas intermediárias, os empreendedores são mais experientes 

que os jovens e possuir maior motivação em relação aos idosos. 
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TABELA 43 - Variação dos Rendimentos Mensais dos Empreendimentos em relação à 
Escolaridade dos empreendedores. 

ESCOLARIDADE RENDA 

ANTES 

RENDA 

APÓS 

VARIAÇÃO % 

Analfabeto 13.000,00 13.200,00 200,00 1,53 

Ensino Fundamental 97.200,00 117.850,00 20.650,00 21,24 

Ensino Médio 94.380,00 142.500,00 48.120,00 50,99 

Ensino Superior 15.650,00 19.900,00 4.250,00 27,16 

  Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Fica claro pelos índices da tabela 43 que a dificuldade das pessoas pouco 

esclarecidas em evoluírem mesmo no setor informal da economia. Já, a partir do 

ensino médio, há uma melhor assimilação ou perspicácia na aplicação do investimento, 

ou no acerto do foco a ser especificamente trabalhado para melhoria das ações. Nos 

itens adiante, esses números serão elucidados a partir da escolaridade em relação à 

busca de capacitação, todavia, de antemão, por menor que seja o empréstimo, 

principalmente para as faixas menos esclarecidas é imprescindível uma capacitação 

específica dos empreendedores como pré-requisito ao empréstimo. Em relação à 

escolaridade do ensino médio, a evolução dos Postos de Trabalho também se 

coaduna, com um aumento maior na tabela 30, em relação aos do ensino fundamental. 

 

TABELA 44 - Variação dos Rendimentos mensais dos Empreendimentos em relação 
ao Tempo Diário de Atividade dos empreendedores.  

TEMPO DIARIO DE 
ATIVIDADE DOS 

EMPREENDEDORES 

RENDA 
ANTES 

RENDA 
APÓS 

VARIAÇÃO % 

1/2 Dia 5.150,00 7.750,00 2.600,00 50,49 
De 8 Horas Diárias 104.630,00 109.500,00 4.870,00 4,654 

Acima de 8 Horas Diárias 110.450,00 176.200,00 65.750,00 59,53 
Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Considera-se para avaliação da tabela mostrada acima, apenas os segundo e 

terceiro itens, ou seja, de 8 horas e os acima de 8 horas diárias de trabalho, uma vez 

que, para os que trabalham até ½ dia são apenas em número de 4 empreendimentos 
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financiados. A diferença na variação dos rendimentos é extremamente favorável aos 

trabalhadores com a maior jornada de trabalho, onde além de ser a maioria - mais de 

50% do universo - a princípio demonstra ser o setor informal um universo de pessoas 

extremamente dedicadas e corajosas dentro de um enfrentamento desigual no mundo 

do trabalho.  

 

TABELA 45 - Variação dos Rendimentos mensais dos Empreendimentos em relação 
ao Tempo Diário de Atividade dos empreendedores.  

RENDA 

ANTES 

RENDA 

APÓS 

VARIAÇÃO %  

Domingos e Feriados 

42480 70150 27670 65,13 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
 

Para os que trabalham nos domingos e feriados vale a conclusão da tabela 

(anterior), caracterizando-se no comportamento típico do setor informal. 

 

TABELA 46 - Variação dos Rendimentos mensais dos Empreendimentos em relação à 
Busca de Capacitação pelos  empreendedores.  

BUSCA DE 

CAPACITAÇÃO 

RENDA 

ANTES 

RENDA 

APÓS 

VARIAÇÃO % 

Buscou 42.050,00 59.000,00 16.950,00 40,31 

Não Buscou 178.180,00 234.450,00 56.270,00 31,58 

     Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Conforme demonstrado neste gráfico, verificou-se que 24% dos 

empreendedores, em sua maioria espontaneamente buscaram capacitação após 

obtenção de empréstimo junto ao Banco Social. A tabela 46 mostra que os 24% que 

buscaram capacitação, obtiveram um acréscimo na renda de 40,31% enquanto para os 

demais os rendimentos variaram 31,58%. Esses números apontam para um melhor 

aproveitamento em favor dos empreendedores capacitados o que evidencia mais uma 

vez a importância da capacitação para obtenção de êxito dos empreendedores. 
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TABELA 47 - Variação dos Rendimentos mensais dos Empreendimentos em relação 
ao Número de Financiamentos concedidos aos empreendedores. 

NÚMERO 
DE 

FINANCIAMENTOS 

RENDA 
ANTES 

RENDA 
APÓS 

VARIAÇÃO % 

Um 130.900,00 165.600,00 34.700,00 26,51 
Dois 75.430,00 105.950,00 30.520,00 40,46 
Três 13.900,00 21.900,00 8.000,00 57,55 

  Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
 

 

Em relação ao número de financiamentos obtidos, conforme a tabela 47 ficou 

especificado que os empreendedores com um único financiamento elevaram a renda 

em 26,51%, com dois financiamentos em 40,46% e os que obtiveram três 

financiamentos o acréscimo foi de 57,55%. É significativo o crescimento da renda dos 

que obtiveram dois e três empréstimos consecutivos, deixando claro a interação 

potencializadora entre disponibilidade de recursos e obtenção de renda dos 

empreendedores detentores de microcrédito junto ao Banco Social. Fica implícito haver 

possibilidade de evolução contínua à medida que os empreendedores contam com 

recursos no decorrer das suas atividades. 

 

TABELA 48 - Variação dos Rendimentos mensais dos Empreendimentos em relação a 
atividade anterior do empreendedor. 

Atividade 

Anterior 

RENDA 

ANTES 

RENDA APÓS VARIAÇÃO % 

Formal 99750 145700 45950 46,06 

Informal 120480 147750 27270 22,63 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
 

 

O maior percentual em relação aos empreendedores informais que atuavam 

anteriormente na formalidade, caracteriza o seu sucesso devido principalmente, ao 

conhecimento dos diferentes setores da economia. Isso certamente lhes possibilita 

vantagens relativas à capacidade de gestão dos empreendimentos por ter atuado 

previamente no setor formal. 
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TABELA 49 - Índices relativos à Procedência dos empreendedores financiados pelo 
Banco Social, por Regional  do município de Curitiba.  

REGIONAL CURITIBA % INTERIOR % 
OUTRO 
ESTADO % 

B. Novo 2 9,09% 11 50,00% 9 40,91% 
Boa Vista 2 20,00% 6 60,00% 2 20,00% 
Boqueirão 1 12,50% 5 62,50% 2 25,00% 
Cajuru 6 50,00% 5 41,67% 1 8,33% 
Centro 2 28,57% 4 57,14% 1 14,29% 

Pinheirinho 2 11,76% 9 52,94% 6 35,29% 
Portão 3 27,27% 7 63,64% 1 9,09% 

S.Felicidade 6 42,86% 5 35,71% 3 21,43% 
Total 24 24% 52 51% 25 25% 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
 

De acordo com os índices da tabela 49, ficou evidenciada a predominância da 

informalidade “nativa” de Curitiba, 50% estão nas Regionais do Cajurú e Santa 

Felicidade. Os demais, tanto os oriundos de municípios do interior, bem como os de 

outros estados, há um predomínio em desenvolverem suas atividades na zona sul da 

cidade, ou seja, no Bairro Novo e Pinheirinho as regionais que mais cresceram em 

termos de migração nos últimos anos, conforme comprovação na tabela 19 - IPPUC, 

com, com 3,80 e 3,08% respectivamente, de 1996 a 2000. Vale mencionar também que 

é justamente nessas regionais que se verifica a menor renda, tabela 15 - IPPUC. Isso 

vem apenas confirmar os dados estatísticos do grande contingente de migrantes que 

nos últimos anos se reúnem no entorno dos grandes centros urbanos, em sua maioria 

desenvolvendo atividades precárias, na economia informal. Em tese, para quem 

conhece especialmente o município de Curitiba, pode afirmar também de que são 

esses bairros predominantemente os de menor valorização imobiliária.  

 

TABELA 50 - Índices relativos à Procedência dos empreendedores financiados pelo 
Banco Social por Sexo do Empreendedor. 

PROCEDÊNCIA 
MASCULIN

O % FEMININO % 
Curitiba 13 54,17% 11 45,83% 
Interior 23 44,23% 29 55,77% 

Outro Estado 10 40,00% 15 60,00% 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
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Em relação ao sexo dos empreendedores, observamos que entre os 

curitibanos, predominam os homens empreendedores com 54,17% dos que buscaram 

recursos junto ao Banco Social. Já dos empreendedores migrantes, do interior e de 

outros estados, predominam as mulheres com 55,77% e 60,00%, respectivamente.  

Apesar da maioria dos recursos emprestados, ter sido aplicado na atividade 

principal dos empreendedores, constatou-se pelas entrevistas que uma parcela dos 

migrantes oriundos do interior e de outros estados, os chefes de família, atuam em 

outras atividades. Normalmente, os migrantes do interior e de outros estados (homens 

e mulheres) vão, a qualquer custo, em busca de alternativas de trabalho como 

alternativa de sobrevivência. Já para os curitibanos, parece ser uma alternativa a partir 

de uma opção familiar, chefiada pelo homem, logicamente também devido às 

dificuldades encontradas junto à economia formal. Isso condiz com os índices 

financiados em municípios menores, onde predominam proprietários homens por 

atividades, a partir de uma perspectiva pensada e não a partir da pressão em buscar 

uma atividade alternativa.  

 

TABELA 51 - Índices relativos à Procedência dos empreendedores financiados pelo 
Banco Social por setor de atividade atual dos empreendedores. 

PROCEDÊNCIA COMÉRCIO % INDÚS. % 
PREST. 

DE  
SERVIÇOS 

% 

Curitiba 9 37,50% 6 25,00% 9 37,50% 

Interior 21 40,38% 8 15,38% 23 44,23% 

Outro Estado 9 36,00% 4 16,00% 12 48,00% 
Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

A única observação destaque em relação à tabela anterior, refere-se ao 

predomínio das atividades de prestação de serviços financiadas, para os migrantes do 

interior do estado e de outros estados, com índices de 44,23% e 48,00% 

respectivamente. De certo modo, a atividade de prestação de serviços é tipicamente 

opção das pessoas que migram e se deparam com dificuldades em encontrar opções 

de trabalho naquilo que faziam, mesmo por que, no novo meio há um comportamento 

diferente do mercado. Trata-se aqui daquela mão de obra passa a atuar em alguma 

atividade menos exigente e se lança vendê-la, mesmo que ela seja extremamente 
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precária. Evidentemente, para quem não tem conhecimento específico, dificulta muito 

mais atuar em atividades comerciais e principalmente industriais.  

 

TABELA 52 - Índices relativos à Procedência dos empreendedores financiados pelo 
Banco Social, por Formalização dos Empreendimentos após o acesso ao microcrédito. 

PROCEDÊNCIA FORMALIZARAM % 

CONTINUAM 

INFORMAIS % 

Curitiba 5 20,83% 19 79,17% 

Interior 9 17,31% 43 82,69% 

Outros Estados 4 16,00% 21 84,00% 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Em relação ao índice de formalização, a procedência dos empreendedores 

financiados, conforme demonstração da tabela 52, não surtiu grande divergência em 

suas proporções, pelo contrário, houve similaridade em relação a este requisito. O 

maior índice dos curitibanos, significa que o conhecimento e a experiência de viver nos 

grandes centros contribui para viabilizar a formalização. 

 

TABELA 53 - Índices relativos à Procedência dos empreendedores financiados pelo 
Banco Social por Faixa Etária dos Empreendedores. 

PROCEDÊNCIA 

ATÉ 

25 

ANOS 

% 

DE 26 

A 

40 

ANOS 

% 

DE 41 

A  

50 

ANOS 

% 

ACIMA 

DE 56 

ANOS 

% 

Curitiba 13 54,2% 8 33,3% 1 4,2% 2 8,3% 

Interior 12 23,1% 38 73,1% 1 1,9% 1 1,9% 

Outros Estados 8 32,0% 10 40,0% 6 24,0% 1 4,0% 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

A presente tabela mostra que os migrantes oriundos do interior do estado, em 

sua grande maioria, 73,1% fazem parte da faixa intermediária de 25 a 40 anos. Nesta 

faixa, se somarmos os percentuais de até 25 anos, percebemos que 96,2% dos 

empreendedores informais financiados são oriundos do interior do Paraná. Trata-se de 



 152
grande contingente que continua fluindo, considerando-se os filhos dos produtores 

rurais migrando para grandes centros. 

Em breve análise observa-se que entre todas as procedências, o aumento da 

informalidade predomina nas idades, de média para os mais jovens. Isso também 

reflete o aumento recente da informalidade. 

Outro dado importante, á a caracterização de que entre os curitibanos, os 

jovens estão tendo como única opção o setor informal da economia com mais de 50% 

do contingente entrevistado estar na faixa de até 25 anos. 

Comparando-se os índices de formalização, percebe-se que nesse caso a 

hegemonia é dos curitibanos, o que também influencia no índice menor de faixa etária 

entre eles, presumindo-se que o maior conhecimento de onde vivem facilita sua 

formalização (tabela 52). 

 

TABELA 54 - Índices relativos à Procedência dos empreendedores financiados pelo 
Banco Social por Escolaridade. 
PROCED. ANALFAB. % ENSINO 

FUNDAM. 

% ENS. 

MÉDIO 

% ENS. 

SUP. 

% 

 

Curitiba 

 

0 

 

0,00 

 

5 

 

20,80 

 

15 

 

62,50 

 

4 

 

16,70 

 

Interior 

 

4 

 

7,70 

 

19 

 

36,50 

 

24 

 

46,20 

 

5 

 

9,60 

Outro 

Estado 

 

3 

 

12,0 

 

11 

 

44,00 

 

11 

 

44,00 

 

0 

 

0,00 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Os migrantes Curitibanos conforme caracteriza esta tabela, possuem um 

percentual de 79,2% de empreendedores do ensino médio e superior, enquanto os 

migrantes oriundos do interior e de outros estados dividem seu público empreendedor, 

predominantemente, entre as categorias de ensino médio e ensino fundamental. Os 

analfabetos, em sua totalidade são migrantes do interior e de outros estados. 

A grande maioria dos Curitibanos, quase 80%, é empreendedora com ensino 

médio ou acima e tomam como opção de trabalho a informalidade obviamente por não 
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haver opção de trabalho formal na economia, conforme demonstrado anteriormente. 

Outra característica, desse público é maior ascendência em formalizar-se com o tempo.  

 Cabe lembrar aqui que na avaliação inicial, em relação nas tabelas 12 e 13, 

onde aparece um aumento da população ocupada, todavia o emprego formal estagnou 

na RMC. 

É de fundamental importância para o sucesso dos empreendimentos, o fator 

capacitação, seja ela sob o aspecto gerencial, na elaboração de planos de negocio, 

qualificação de trabalhadores, o que, aliás, é requisito imprescindível para 

implementação de programas sociais que visam apoiar os micro e pequenos 

empreendedores em suas atividades, principalmente quando se trata de liberação de 

recursos financeiros, sobretudo através do microcrédito. Apesar do Programa Banco 

Social não atuar pro-ativamente nesse intento, e ser esse, fator de interesse, através 

dos próximos gráficos, serão avaliados os 24% de clientes do Banco Social que por 

iniciativa própria obtiveram algum tipo de capacitação.  

 

TABELA 55 - Índices de Busca de Capacitação pelos empreendedores financiados pelo 
Banco Social por Regional de Curitiba.  

REGIONAL BUSCARAM % 

NÃO 

BUSCARAM % 

B. Novo 5 22,7% 17 77,3% 

Boa Vista 4 40,0% 6 60,0% 

Boqueirão 1 12,5% 7 87,5% 

Cajurú 2 16,7% 10 83,3% 

Centro 2 28,6% 5 71,4% 

Pinheirinho 3 17,6% 14 82,4% 

Portão 3 27,3% 8 72,7% 

S.Felicidade 4 28,6% 10 71,4% 

     Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Dentre os empreendedores que buscaram capacitação os da Regional Boa 

Vista com 40% são os que mais buscaram capacitar-se. Em seguida, aparecem as 

regionais do Centro, Portão e Santa Felicidade, onde pouco mais de 27% de cada 
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universo buscaram capacitação. Há uma proporção direta da busca de capacitação em 

relação à faixa de renda das regionais, bem como em relação ao nível de escolaridade 

dos empreendedores. O menor índice ocorreu no Boqueirão com pouco mais de 12% 

dos entrevistados, seguido pelas regionais do Pinheirinho e Cajurú, o que coincide com 

o índice de menor rendimento da população.  

 

TABELA 56 - Índices de Busca de Capacitação pelos empreendedores financiados pelo 
Banco Social em relação ao Sexo dos empreendedores. 

CAPACITAÇÃO FEMININO % MASCULINO % 

Buscaram 9 16,36% 15 32,60% 

Não Buscaram 46 83,64% 31 67,39% 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Considerados seus respectivos universos, na ordem de 32,60% dos homens a 

buscaram capacitação, enquanto das mulheres, apenas 16,36%. É importante salientar 

os resultados do item correspondente à evolução da renda, deste estudo, também em 

favor dos homens. Esse fator reforça a tese de que a capacitação tem influência direta 

para o bom desempenho dos empreendimentos dos empreendimentos. 

 

TABELA 57 - Índices de Busca de Capacitação pelos empreendedores financiados pelo 
Banco Social em relação à Procedência dos Empreendedores. 

CAPACITAÇÃO CURITIBA % INTERIOR % 
OUTRO 

ESTADO 
% 

Buscaram 3 

12,5

% 15 28,84 6 

24,0

% 

Não Buscaram 21 

87,5

% 37 71,15 19 

76,0

% 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Os índices dos empreendedores que buscaram capacitação variam 

ascendentemente na seqüência: Os curitibanos com 12,50%, os de outros estados com 

24%, e os do interior do Paraná com 28,84%. Os maiores índices em relação à busca 
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de capacitação correspondem também aos maiores acréscimos em rendimentos, 

conforme demonstrado nos itens anteriores. 

 

TABELA 58 - Índices de Busca de Capacitação pelos empreendedores financiados pelo 
Banco Social por formalização dos Empreendedores. 

BUSCA DE 

CAPACITAÇÃO FORMALIZ. % 

CONTINUAM 

INFORMAIS % 

Buscaram 5 27,81 19 22,80 

Não Buscaram 13 72,20 64 77,20 

 Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Segundo os dados demonstrados pela tabela 60, dos 18 empreendedores do 

universo formalizado, 27,81% buscaram capacitação, enquanto dos que continuam 

informais somente 22,80%. Esse dado mostra um índice favorável de formalização em 

favor dos que buscaram capacitação. 

 

TABELA 59 - Índices de Busca de Capacitação pelos empreendedores financiados pelo 
Banco Social por escolaridade dos empreendedores. 

CAPACITAÇÃO ANALF. % 

ENSINO 

FUND. % 

ENSINO 

MÉDIO % 

ENSINO 

SUP. % 

Buscaram 1 14,28 7 20,00 11 22 5 55,55 

Não 

Buscaram 6 85,72 28 80 39 78 4 44,45 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Quando comparado o índice busca de capacitação, ao fator escolaridade, a 

tabela 59 mostra que entre os 24 que buscaram capacitação, há uma evolução 

crescente à medida que os empreendedores sobem em seus níveis de escolaridade. 

Entre os analfabetos, apenas 14,28% procuraram capacitar-se, entre os do ensino 

fundamental, 20%, entre os do ensino médio 22% e mais de 55% do nível de ensino 

superior o que comprova a teoria da necessidade do requisito capacitação, para a 

implementação de programas sociais dessa natureza. 
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É importante também uma abordagem relativa ao comportamento dos 

diferentes níveis de escolaridade em relação a alguns fatores específicos como 

possibilidade de evidenciar eventuais procedimentos recomendáveis para os diferentes 

níveis. Do total da amostragem, 7% são considerados analfabetos, (considerando 

como fator a inabilidade de ler e escrever), 35% do ensino fundamental, 49% estão no 

nível de ensino médio e 9% no ensino superior. 

 

TABELA 60 - Índices de Escolaridade por Faixa Etária dos Empreendedores. 
 

 

ESCOLARIDADE 

ATÉ 25 

ANOS 

% DE 26 

A 

40 

ANOS 

% DE 41 

A 

55 

ANOS 

% ACIMA 

DE 55 

ANOS 

% 

Analfabeto 0 0,00 1 3,03 4 7,14 2 25,00 

Ensino 

Fundamental 

1 25,00 11 33,33 20 35,73 3 37,55 

Ensino Médio 2 50,00 19 57,57 26 46,42 3 37,55 

Ensino Superior 1 25,00 2 6,06 6 10,71 0 0,00 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Entre os mais jovens, até 25 anos, há um predomínio dos empreendedores de 

nível médio, com 50%, assim como na faixa de 26 a 40 anos com 57% de seu 

universo. Os empreendedores de ensino superior, em sua grande maioria, mais de 

88%, estão entre os 26 e 55 anos. A única evidência mais relevante em relação aos 

números constantes na tabela, e com certa lógica, faz referência aos analfabetos cujo 

maior contingente faz parte das maiores faixas etárias, ao inverso dos empreendedores 

com maiores níveis de escolaridade. 

Na presente introdução, abordou-se não ser intuito desse trabalho a defesa 

inconseqüente da informalidade como alternativa definitiva. Todavia, defende-se a 

necessidade de apóia-la com implementação de ações que promovam um processo 

evolutivo, visando quiçá a formalização dos empreendimentos. Essa premissa vale 

ressaltar uma abordagem específica em relação aos empreendedores que 

conseguiram evoluir a ponto de passar do setor informal para o formal da economia 
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após o empréstimo concebido. Serão abordados a seguir, alguns dados relativos a 

esse indicador: 

 

TABELA 61 - Índices relativos à mudança de setor no mercado (formalização dos 

empreendimentos) após o financiamento, por Regionais. 

REGIONAL FORMALIZARAM % 

CONTINUAM 

 INFORMAIS % 

B. Novo 2 9,09% 20 90,91% 

Boa Vista 2 20,00% 8 80,00% 

Boqueirão 0 0,0% 8 100,00% 

Cajurú 3 25,00% 9 75,00% 

Centro 3 42,86% 4 57,14% 

Pinheirinho 5 29,41% 12 70,59% 

Portão 0 0,0% 11 100,00% 

S.Felicidade 3 21,43% 11 78,57% 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

A maior tendência de formalização entre as regionais, ocorreu na Regional 

Centro, com 42,85% de seu total, seguida pela Regional Pinheirinho. Somente nas 

regionais Portão e Boqueirão, não houve formalizações após o financiamento. 

 

TABELA 62 - Índices relativos à mudança de setor no mercado (formalização dos 

empreendimentos) após o financiamento, por Sexo dos Empreendedores. 

SETOR ATUAL FEMININO % MASCULINO % 

Formal 8 14,54% 10 21,73 

Informal 47 85,47% 36 78,27 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Na tabela 62, verifica-se uma melhor performance de formalização para os 

empreendedores do sexo masculino, os quais alcançaram 21,73% do seu universo, 

enquanto das mulheres, apenas 14,54%. Cabe fazer aqui um paralelo com os 
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percentuais acusados na tabela 56, onde a busca de capacitação, em relação aos seus 

universos, ocorreu também em maior proporção pelos homens, com índice de 32,60% 

contra 16,36% das mulheres. Ficou evidenciado durante a pesquisa de que, o fato de 

predominarem atividades internas junto ao universo feminino, elas tem menor 

tendência em formalizar-se, bem como de qualificar-se. 

 

TABELA 63 - Índices relativos à mudança de setor no mercado, (formalização dos 
empreendimentos) após o financiamento por Procedência dos Empreendedores. 

SETOR ATUAL CURITIBA 
% 

INTERIOR 
% 

OUTRO 
ESTADO 

% 

Formal 5 20,83 9 17,30 4 16,00 
Informal 19 79,17 43 82,69 21 84,00 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
 

Não há significativa diferença entre os empreendedores das diferentes 

procedências, a não ser um leve predomínio dos curitibanos em relação aos migrantes. 

 

TABELA 64 - Índices relativos à mudança de setor no mercado (formalização dos 
empreendimentos), após o financiamento por Estado Civil dos Empreendedores. 

SETOR ATUAL CASADO % OUTROS % SOLTEIRO % 

Formal 14 20,28% 2 

10,00

% 2 16,66 

Informal 55 79,72% 18 

90,00

% 10 83,33 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Em relação ao estado civil, os índices demonstram que há maior ascendência 

para a formalização entre os empreendedores casados com 20,28% do contingente, 

em seguida os solteiros com 16,66%, enquanto dos viúvos e divorciados, apenas 10% 

apresentaram disposição de mudança para o setor formal da economia. Seguramente, 

o fator estabilidade de relacionamento conjugal está influenciando na estruturação e ou 

encorajamento, a ponto de reforçar na tomada de decisão quanto à mudança do setor 

da economia. 
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TABELA 65  - Índices relativos à mudança de setor no mercado (formalização dos 
empreendimentos), após o financiamento por Setor de Atividade dos Empreendedores.  
SETOR ATUAL COMÉRCIO % INDÚST. % P.S. % 

Formal 8 20,51 1 5.55 9 20,45 

Informal 31 79,48 17 94,45 35 79,54 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

O comportamento por setor de atividade dos empreendedores demonstra que 

nas atividades industriais, foram irrelevantes os níveis de formalização com apenas 

5,55% de sucesso. Já, os percentuais nas atividades comerciais e industriais, as 

mudanças de setor, superaram os 20% em cada uma das atividades. O baixo índice do 

setor industrial nesse requisito justifica-se e ficou constatado por ocasião da pesquisa. 

Em sua maioria, as atividades industriais estão instaladas no interior das próprias 

residências, com predomínio de confecções, artesanato, enfim atividades que não se 

expõem nem ao risco legal, nem à necessidade de posição estratégica para a clientela 

e uma grande parcela, (especialmente costura/ confecções)  são terceirizações de 

empresários de maior porte. 

 

TABELA 66 - Índices relativos à mudança de setor no mercado (formalização dos 
empreendimentos), após o financiamento por Faixa Etária dos Empreendedores. 

SETOR 

ATUAL 

ATÉ 25 

ANOS 
% 

DE 26 A 

 40 

ANOS 

% 

DE 41 

A 50 

ANOS 

% 

ACIMA 

DE 56 

ANOS 

% 

Formal 1 25 5 15,15 10 17,85 2 25 

Informal 3 75 28 84,85 46 82,15 6 75 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Genericamente, pode-se considerar que houve um crescimento dos índices de 

formalização à medida do crescimento da faixa etária. 
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TABELA 67 - Índices relativos à mudança de setor no mercado (formalização dos 
empreendimentos), após o financiamento por Escolaridade dos Empreendedores. 
SETOR 

ATUAL 
ANALF. % 

ENS.  

FUND. 
% 

ENS. 

MÉDIO 
% 

ENS. 

SUP. 
% 

Formal 0 0,00% 6 17,14 12 24 0 0,00% 

Informal 7 100 29 82,85 38 76 9 100 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

A tabela 67 indica haver uma acomodação em relação aos analfabetos onde 

não aparece nenhuma mudança de setor em relação ao período anterior ao 

financiamento. Para os de nível superior, também não aparecem mudanças. Já para os 

níveis do ensino fundamental e médio, os percentuais variam de 17,14 para 24% 

respectivamente. 

Em relação aos analfabetos, era de se esperar o resultado verificado, que foi 

entre eles o menor índice de busca de capacitação. Por outro lado, sabe-se e foi 

constatado durante a pesquisa, que é elevado o nível de desinformação nesse 

contingente de empreendedores. Para os de nível superior, a falta de formalização 

ocorre devido ao grande contingente de profissionais autônomos fazerem parte de seu 

universo. Para os níveis de ensino médio e do primeiro grau, parece haver uma maior 

intensidade em relação ao aperfeiçoamento das ações em busca de autogestão 

definitiva. Lembremos também que está entre esses dois níveis o maior índice de 

busca de capacitação. 

 

TABELA 68 - Índices relativos à mudança de setor no mercado (formalização dos 
empreendimentos), após o financiamento por Busca de Capacitação. 

SETOR 

ATUAL 

BUSCARAM 

CAPACITAÇÃO 
% 

NÃO BUSCARAM 

CAPACITAÇÃO 
% 

Formal 5 20,83 13 16,88 

Informal 19 79,17 64 83,12 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Entre os empreendedores que buscaram capacitação, ficou caracterizado que 

obtiveram sucesso para a mudança de setor, ou seja, se formalizaram 20,83% dos que 
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buscaram capacitação e 16,88% dos que não buscaram capacitação. Novamente 

aparece a real importância da capacitação para a efetividade dos empreendimentos.  

É comum verificar junto ao setor informal da economia, e isso também é 

abordado pela maioria dos autores, de que o seu tempo diário de trabalho é superior ao 

normalmente praticado no mercado formal. Além da jornada de trabalho, constata-se 

também que um grande contingente de empreendedores informais atua diretamente, 

em feriados e nos finais de semana. Para melhor entendimento, julga-se importante 

observar com maiores detalhes esse comportamento, através da correlação com 

algumas variáveis dimensionadas pela pesquisa, conforme abordado adiante: 

 

TABELA 69- Tempo Diário de Trabalho por Regional do Empreendedor. 
REGIONAL 1/2 

DIA 

% 8 

HORAS 

% ACIMA 

DE 8 

HORAS 

% 

B. Novo 1 4,55% 8 36,36% 13 59,09% 

Boa Vista  0,0% 3 30,00% 7 70,00% 

Boqueirão  0,0% 1 12,50% 7 87,50% 

Cajurú  0,0% 6 50,00% 6 50,00% 

Centro  0,0% 3 42,86% 4 57,14% 

Pinheirinho  0,0% 6 35,29% 11 64,71% 

Portão 1 9,09% 3 27,27% 7 63,64% 

S.Felicidade 4 28,57% 4 28,57% 6 42,86% 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Entre as regionais, constata-se que apenas na Regional de Santa Felicidade, 

há uma quantidade significativa entre ½ dia e até 8 horas de trabalho. Para as demais 

regionais, todos os números ultrapassam a barreira dos 50%, chegando o Boqueirão a 

mais de 87% dos seus empreendedores trabalhando bem acima de 8 horas diárias. 

Cabe salientar também que a regional do Boqueirão apresenta a terceira menor renda 

entre as regionais de Curitiba, o que caracteriza que as maiores jornadas de trabalho 

são características do público de menor receita.  
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TABELA 70 - Tempo Diário de Trabalho por Sexo do Empreendedor 

TEMPO 

DIÁRIO DE 

TRABALHO 

FEMININO % MASCULINO % 

1/2 Dia 4 7,27 2 4,34 

8 Horas 15 27,28 19 41,31 

Acima de 8 36 65,45 25 54,35 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Considerando o tempo diário de trabalho em relação ao sexo dos 

empreendedores a tabela 70 aponta que dos seis empreendedores que atuam em uma 

jornada de trabalho de até ½ dia, os homens representam apenas 4,34% e as mulheres 

7,27%. Já para a jornada de 8 horas diárias, o público empreendedor masculino é mais 

representativo, chegando a 41,31% do total pesquisado enquanto das mulheres são 

27,28% de seu universo. Com jornada acima de 8 horas, a grande maioria, ou seja, 

65,45% das mulheres e 54,36% dos homens. Está caracterizado neste gráfico, que os 

empreendedores da informalidade trabalham em longas jornadas, com bem maior 

índice entre as mulheres.  

 

TABELA 71 – Empreendedores atuantes nos domingos e Feriados por Sexo. 
 

SEXO 

 

TOTAL 

TRABALHAM 

DOMINGOS E 

FERIADOS 

% 

Masculino 46 10 43,47% 

Feminino 55 13 56,53% 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Observa-se no gráfico 71, que dos 23 empreendedores que vão além das 

jornadas normais de trabalho, ou seja, os que trabalham em domingos e feriados, 43% 

são homens e 57% são mulheres. Este dado confirma que uma grande parte do setor 

trabalha além das jornadas normais, cabendo às mulheres a maior proporção. 
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TABELA 72 - Tempo Diário de Trabalho por Procedência do Empreendedor 

TEMPO DIÁRIO DE 

TRABALHO CURITIBA 

% 

INTERIOR 

% 

OUTRO 

ESTAD

O 

% 

1/2 Dia 2 8,33 2 3,84 2 8,00 

8 Horas 10 

41,6

6 16 

30.7

6 8 32,00 

Acima de 8 12 

50,0

1 34 

65,3

9 15 60,00 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Há um aumento substancial do número absoluto do tempo diário de trabalho 

dos empreendedores informais financiados pelo Banco Social à medida que aumentam 

as jornadas de trabalho. De forma aproximada, a proporção do aumento entre as 

procedências se equivale, todavia, há um ligeiro predomínio em trabalhar longas 

jornadas, entre os oriundos do interior do Paraná. Os curitibanos demonstram atuar 

relativamente em menores jornadas, se comparados com as demais procedências. 

Fica confirmado ser o setor informal se caracterizado por freqüentar longas jornadas de 

trabalho.  

 

TABELA 73 – Empreendedores que trabalham aos domingos e feriados por 
Procedência do Empreendedor 

PROCEDÊNCIA TOTAL 

TRABALHAM 

DOMINGOS E 

FERIADOS 

% 

Curitiba 24 4 17,39 

Interior 52 12 52,17 

Outro Estado 25 7 30,43 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

Dos 23 empreendedores pesquisados que desempenham suas atividades 

inclusive aos domingos e feriados, 52,17% são oriundos do interior, 30,43% de outros 

estados e apenas 17,39% são curitibanos. Esse dado confirma que em sua grande 
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maioria, os empreendedores oriundos do interior do estado, trabalham além dos dias 

úteis. Vimos pelos gráficos anteriores, que em sua maioria, os migrantes, encontra-se 

nas regionais de maior índice de crescimento, as quais se caracterizam também por 

rendimentos inferiores às demais. Isso confirma a tese de que, os migrantes se vêm 

forçados a atuar em condições precárias, homens e mulheres, como alternativa de 

sobrevivência. 

 

TABELA 74 - Tempo Diário de Trabalho por Setor de Atividade do Empreendedor. 
TEMPO DIÁRIO 

DE TRABALHO 
COMÉR. % INDÚST. % P.S. % 

1/2 Dia 3 7.69%  0,0% 3 6,81 

8 Horas 14 35.89% 3 16,66 17 38,63 

Acima de 8 22 56,41 15 83,34 24 54,55 

Fonte: Pesquisa de Campo – 2005 

 

Dos índices desta tabela, o setor industrial demonstra que os empreendedores 

informais, em sua grande maioria, ou seja, 15 do universo de 18 empreendedores 

trabalham acima de 8 horas diárias. Os setores de prestação de serviços e comercio 

tendem a atuar, relativamente, em jornadas menores. Esse índice é compreensível 

uma vez que estes dependem de clientes (da demanda dessas atividades), a qual tem 

por hábito, o horário normal de trabalho. A industria tem uma independência em 

relação aos horários da clientela, ou seja, permite a atuação dos empreendedores 

independente do horário comercial. 

 

TABELA 75 – Domingos e Feriados por Setor de Atividade do Empreendedor. 

SETOR DE ATIVIDADE TOTAL 
TRABALHAM 
DOMINGOS E 
FERIADOS 

% 

Comercio 39 12 52,17 
Industria 18 6 26,08 

Prestação de Serviços 44 5 21,73 
  Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

Pelos números apresentados pela tabela 75, as atividades comerciais 

predominam amplamente na atuação aos domingos e feriados, por ser comum nesse 

setor, as atividades de porta em porta, ou no mínimo por estarem localizadas em 
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setores onde normalmente não se respeitam normas em relação ao horário comercial. 

Afinal, trata-se do espaço onde se caracteriza o segmento informal a que estamos nos 

referindo no presente trabalho. 

 

TABELA 76 - Tempo Diário de Trabalho por Escolaridade do Empreendedor 
TEMPO DIÁRIO 

DE TRABALHO 
ANALF. % 

ENSINO 

 FUND. 
% 

ENSINO 

MÉDIO 
% 

ENSINO 

SUP. 
% 

1/2 Dia 1 14,28 1 2,85 2 4 2 22,22 

8 Horas 1 14,28 12 34,28 17 34 4 44,45 

Acima de 8 h. 5 71,44 22 62,85 31 62 3 33,33 

  Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
 

Pode-se observar que em sua grande maioria, os analfabetos possuem uma 

jornada de trabalho acima de 8 horas. Os do ensino fundamental, e do ensino médio 

tem um comportamento bem similar, com 62,85 e 62,00%, respectivamente 

trabalhando mais de 8 horas diárias. Por fim, os do ensino superior cujas jornadas 

divide-se entre as três faixas de tempo diário, têm predomínio de 8 horas diárias. Fica 

explícito nessa tabela, que o aumento da jornada de trabalho tem uma relação 

inversamente proporcional ao nível de escolaridade dos empreendedores, ou seja, os 

menos escolarizados tendem a trabalhar mais em relação aos do ensino médio e 

principalmente aos do ensino superior. Isso converge para os que menos se 

qualificaram, são na maioria oriundos do interior, a maioria reside nas regionais com 

menor índice de rendimento. 

Quanto à origem dos empreendedores informais em relação ao setor da 

economia, alguns indicadores importantes foram observados: 
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TABELA 77 – Última atividade em relação ao Setor da Economia desenvolvida pelo 
empreendedor, antes de atuar na atividade objeto do empréstimo, por Regional de 
Curitiba.  

REGIONAL FORMAL % INFORMAL % 

B. Novo 6 27,27% 16 72,73% 

Boa Vista 3 30,00% 7 70,00% 

Boqueirão 3 37,50% 5 62,50% 

Cajuru 5 41,67% 7 58,33% 

Matriz 6 85,71% 1 14,29% 

Pinheirinho 8 47,06% 9 52,94% 

Portão 7 63,64% 4 36,36% 

S. Felicidade 3 21,43% 11 78,57% 

Total 41  60  

          Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Constata-se que a Regional Matriz e o Portão obtiveram o maior índice de 

empreendedores oriundos do setor formal da economia. É justamente nessas regionais 

que predomina o índice de empregos formais, bem como o maior índice de 

rendimentos. Isso caracteriza que grande número de empreendedores, ora informais, 

têm saído do universo tipicamente formal, demonstrando que existência grande 

contingente de pessoas saindo da formalidade para a informalidade (além dos que vem 

à Curitiba pela migração). 

 

TABELA 78 - Última atividade em relação ao Setor da Economia desenvolvida pelo 
empreendedor, antes de atuar na atividade objeto do empréstimo por sexo dos 
empreendedores. 

ATIVIDADE 

ANTERIOR 
FEMININO % 

MASCULIN

O 
% 

Formal 19 34,54 22 47,82 

Informal 36 65,45 24 52,17 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 
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Esta tabela (78), mostra que as mulheres (em maior proporção em relação aos 

homens), são oriundas do setor informal da economia, antes da atual atividade 

desenvolvida. 

Percebe-se pelos números e pela própria constatação durante a pesquisa, que 

grande parte das mulheres, que atuavam informalmente, atuavam apenas como donas 

de casa, e que devido à necessidade financeira, atualmente passaram a buscar 

atividades como alternativas de agregação de renda. Em muitos casos até, tornando-se 

hoje, a atividade principal na família. 

 No caso dos homens, a alta percentagem oriunda do setor formal, acusa que, 

não só há dificuldades de novos empregos, como também, há um agravamento do 

índice de pessoas que saem do emprego formal. Os homens estão buscando a 

alternativa informal como opção única de sobrevivência. Em outras palavras, 

poderíamos dizer que muitas mulheres iniciam suas atividades reconhecidamente 

informais, (além do lar), e os homens (muitos deles) por sua vez, saem dos empregos 

formais e se abrigam na informalidade. Enfim, a dinâmica do emprego formal se 

caracteriza por atuar em dois fluxos o de acesso de trabalhadores com lentidão e por 

outro lado, uma imensurável porta de saída. 

 

TABELA 79 - Última atividade em relação ao Setor da Economia desenvolvida pelo 
empreendedor, antes de atuar na atividade objeto do empréstimo, por procedência dos 
empreendedores. 

ATIVIDADE 

ANTERIOR 
CURITIBA % INTERIOR % 

OUTROS 

ESTADOS 
% 

Formal 11 45,83 20 38,46 10 40 

Informal 13 54,17 32 61,54 15 60 

  Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Há similaridade entre os três locais de origem dos empreendedores 

financiados, quanto aos setores da economia anterior. Apenas os curitibanos com uma 

leve proporção maior oriunda de atividades formais para a informalidade referida 

anteriormente. Esse fator tem relação com a intensidade da migração do interior e 

outros estados que acirram a disputa também pelo mercado formal da economia nos 

grandes centros urbanos. O IBGE deixa claro o incremento de 23,54% de ocupados na 
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RMC, em relação aos 16,87% considerando todo o Paraná. Dado ainda mais 

significativo em relação a essa comparação, é constatado se suprimida desse índice a 

população da RMC, do total do Paraná. Nesse caso, a diferença de 1997 a 2003 sobe 

para quase dez pontos percentuais em favor da RMC, ou seja, para 14,50% e 23,54%, 

respectivamente.  

Para se ter um parâmetro aproximado pela ausência de dados 

correspondentes ao mesmo período, será utilizada a evolução dos empregos formais 

na região metropolitana de Curitiba, demonstrado em tabela de dados fornecidos pela 

RAIS, onde consta que de 1995 a 2000, houve um incremento de apenas 55 mil 

trabalhadores formais. Considerando a tabela 1, PNAD/IBGE, constata-se que de 1997 

a 2003, houve um incremento de mais de 266 mil trabalhadores ocupados. Conclui-se 

então que, se esses ocupados não estão no mercado formal, incorporam o rol dos 

informais da RMC. 

 

TABELA 80 - Última atividade em relação ao Setor da Economia desenvolvida pelo 
empreendedor, antes de atuar na atividade objeto do empréstimo por setor de 
atividade. 

ATIVIDADE 

ANTERIOR 
COMÉRCIO % INDÚSTRIA % P.S. % 

Formal 18 46,15 11 61,11 12 27,27 

Informal 21 53,85 7 38,89 32 72,73 

 Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Os empreendedores informais da prestação de serviços, em sua maioria, 72,73 

são oriundos da própria informalidade. Isso condiz com a tendência do crescimento 

desse mercado, sendo ela a opção menos exigente quanto à qualidade da mão de 

obra, nos últimos anos.  

 

TABELA 81 - Última atividade em relação ao Setor da Economia desenvolvida pelo 
empreendedor, antes de atuar na atividade objeto do empréstimo, por formalização 
após o empréstimo. 

ATIVIDADE 
ANTERIOR 

FORMALIZARAM % 
CONTINUAM 
INFORMAIS 

% 

Formal 15 83,33 26 31,32 
Informal 3 16,66 57 68,68 

Fonte: Pesquisa de Campo – 2005 
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Dos empreendedores que formalizaram após o financiamento, 83,33% são 

oriundos do setor formal da economia. Isso significa que, em sua grande maioria, os 

oriundos do setor formal da economia, voltaram a se formalizar.  

Isso deixa implícito dentre outros fatores, de que muitos dos financiados 

continuam informais por desconhecerem o processo para chegar à formalização.  

 

TABELA 82 - Última atividade em relação ao Setor da Economia desenvolvida pelo 
empreendedor, antes de atuar na atividade objeto do empréstimo por nível de 
escolaridade. 

ATIVIDADE 
ANTERIOR 

ANALF. % 
ENS. 
FUND. 

% 
ENS. 
MÉDIO 

% 
ENS. 
SUP. 

% 

Formal 0 0,00% 13 37,14 24 48 4 44,44 
Informal 7 100 22 62,85 26 52 5 66,66 

 Fonte: Pesquisa de Campo – 2005 
 

Todos os analfabetos são oriundos da economia informal, e continuam na 

informalidade. Para as demais faixas de ensino, à medida de sua evolução, evoluem 

também os percentuais de empreendedores originários do setor formal. Cabe lembrar 

aqui, que houve uma evolução do ensino fundamental para o ensino médio de 17,14% 

e 24% dos empreendedores que formalizaram após o empréstimo, deixando clara a 

tendência da vantagem em formalizar-se dos que desenvolviam atividades formais 

antes do empréstimo. 

 

TABELA 83 - Última atividade em relação ao Setor da Economia desenvolvida pelo 
empreendedor, antes de atuar na atividade objeto do empréstimo, por busca de 
capacitação. 

ATIVIDADE 

ANTERIOR 
BUSCARAM % 

NÃO 

BUSCARAM 
% 

Formal 13 54,16 28 36,36 

Informal 11 45,84 49 63,64 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Dentre que buscaram capacitação, os anteriormente formais foram os que mais 

buscaram capacitar-se com 54,16%.  Os anteriormente informais, a procura baixou 

para 45,84%. 
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TABELA 84 – Estado Civil em relação ao sexo dos empreendedores informais 
financiados pelo Banco Social. 

Est. Civil \  Sexo Masculino % Feminino % 

Casados 40 86,96 28 50,90% 

Solteiros 3 6,52% 12 21,81% 

Divorciados 3 6,52% 9 16,36% 

Viúvos 0 0,00% 6 10,90% 

Fonte: Pesquisa de Campo –2005 

 

Em sua grande maioria, mais de 86% dos homens que buscaram recursos 

junto ao banco social, são casados, ao contrário das mulheres, onde mais de metade 

são solteiras, divorciadas ou viúvas.  

Mais de 27% das mulheres (divorciadas, ou viúvas), obrigam-se a atuar na 

informalidade como alternativa de autogestão. Os homens, tanto solteiros como os 

casados, demonstram menor tendência em atuar na informalidade, ou seja, tem-se a 

impressão de que para eles a economia formal é buscada com maior intensidade se 

comparado às mulheres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste item são considerados os tópicos mais importantes, cujas abordagens 

foram feitas ao longo dos capítulos anteriores e em especial no item, Análise dos 

Resultados. 

As referências bibliográficas consultadas são unânimes em argumentar, o 

pesado ônus repassado ao mundo do trabalho, que é vítima da omissão do estado, da 

sociedade civil e indivíduos perante a sociedade e seu meio cultural. Evidencia-se no 

referencial a conseqüência devida à mobilidade do capital onde a emergência da 

globalização leva uns poucos a ditar regra para a maioria. Privatiza-se em detrimento de 

publicizar o que é privado, até em questões imprescindíveis para a sobrevivência 

humana. Explicitamente, essas afirmações têm sido observadas em relação à 

hegemonia de comando entre blocos de países, governos internacionais, 

conglomerados empresariais e a reestruturação produtiva, como causas que 

desencadeiam seus efeitos em prejuízo do Mundo de Trabalho. 

O breve relato, “dinâmica do mercado de trabalho” focalizando o Paraná, Região 

Metropolitana e Curitiba, confirma haver significativo crescimento da população em torno 

dos meios urbanos. Esse crescimento nos últimos anos se caracteriza no âmbito das 

micro regiões metropolitanas, nos chamados bolsões de pobreza. Em Curitiba isso se 

caracteriza junto às regionais do Bairro Novo, Pinheirinho e Cajurú, justamente no 

espaço cujo rendimento da população é significativamente inferior aos demais. Fica 

caracterizado também, um significativo aumento da PEA na RMC em relação ao total do 

Paraná, bem como um maior aumento da população ocupada na RMC. È importante 

observar, que a população ocupada, na região metropolitana de Curitiba aumenta em 

bem maior proporção, se comparada à evolução do emprego formal. Esse aumento da 

população ocupada constata o crescimento da informalidade na RMC confirmado pela 

constatação de que o emprego formal tem crescido em menor proporção no município 

de Curitiba se comparado ao restante dos municípios da Região Metropolitana. 

Outra observação importante é a comprovação de que no Paraná e 

principalmente na RMC, houve perda de renda da população ocupada. São 

características que revelam haver supostamente o crescimento da informalidade nos 
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últimos anos. Em relação à pesquisa divulgada pelo IBGE, cabe uma ressalva em 

relação aos números relativos à informalidade. Entre outras, não são consideradas 

naquela pesquisa, empresas com mais de 5 trabalhadores, bem como as atividades 

agrícolas. Em relação aos critérios utilizados pelo IBGE, há controvérsias por parte dos 

críticos e entidades ligadas ao setor de pesquisas. Segundo eles, haveria parcialidade 

nesses números se comparados à realidade do mercado informal. Aliás, essas variações 

de critérios proporcionam dificuldades na busca de dados para abordagens em relação 

ao assunto. Para se ter uma idéia, alguns organismos e dentre eles dados do próprio 

Ministério do Trabalho, bem como o Sebrae afirmam de que mais de 50% da PEA atua 

na informalidade, enquanto o IBGE, aponta no seu estudo de 2003 para menos de 14 

milhões de trabalhadores.   

Diante das abordagens dos diversos autores no referencial, fica evidente 

também a forte discriminação de setores empresariais, financeiros e de profissionais 

ligados à economia, em ralação à informalidade os quais a interpretam como um mal 

que assola os países e opinam que esse tipo de mercado atua em prejuízos em relação 

ao PIB, ao desenvolvimento econômico o que parece ser, no mínimo, ser uma postura 

insensata. 

Em se considerando a teoria da produção que leva à teoria da empresa, as 

quais de certo modo excluem totalmente o autônomo, mostra-se no mínimo parcial em 

seu contexto. Se no mundo do trabalho (“mercado de trabalho”), não há emprego, 

principalmente nos países considerados periféricos, sem a opção do informal, haveria 

ainda maior desestruturação com maiores conseqüências, aumento da fome, da miséria, 

barbárie, o caos social. 

Como ponto chave em relação à informalidade, fica-nos a convicção de que ela 

é significativamente numerosa, de que ela compõe estruturalmente “o tecido intersticial” 

no contexto da economia como um todo, e cabe ao estado, atuar como a “mão visível” 

do mercado, no sentido de alavancar com dignidade esse setor, para o desenvolvimento 

com sustentabilidade.  

Em relação ao microcrédito, existe na atualidade uma significativa valorização 

relativa ao seu potencial para alavancar as comunidades e até países com situações 

econômicas fragilizadas. Tanto isso é verdadeiro, que foi estabelecido pela Organização 
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Nações Unidas, ser 2005 o Ano Internacional do Microcrédito. Todavia, sobre o 

microcrédito é oportuno fazer algumas ressalvas: 

i) Por um lado, conforme abordado no referencial deste trabalho, é perceptível, 

sobretudo em alguns exemplos como é o caso do Banco Grameen, em 

Bangladesh, a efetividade alcançada através de uma ampla atuação em uma 

proposta com base no microcrédito disponibilizado à população carente de 

seu país. Naquele caso, a partir do empréstimo de U$27.00 para 42 pessoas 

em 1976, alcançou-se a quantia de 2,3 bilhões de dólares, para 2,3 milhões 

de famílias em 1998, tendo como resultado profundas transformações sociais. 

É importante enfatizar de que, essa efetividade, segundo frisa o próprio 

Yunus, deve-se a fatores que vão além do empréstimo financeiro.  

ii) Em relação às afirmações de YUNUS e pelas constatações, é preocupante a 

atuação em alguns países, inclusive no Brasil, de algumas instituições onde 

são implementadas políticas de microcrédito, todavia, sem o entendimento 

devido da amplitude das ações necessárias para o alcance de resultados 

efetivos. Como exemplo similar de deslumbramento, citamos o acontecido na 

década de 1990, quando era exaltado exageradamente, à necessidade de 

qualificação dos trabalhadores em nome da empregabilidade. Milhões foram 

gastos no país, como se ao qualificar os trabalhadores, os problemas do 

emprego cessariam, dando a entender que os índices de desemprego seriam 

conseqüência da “ignorância” dos próprios trabalhadores. Todavia, o 

problema da falta da “empregabilidade” persiste, por mais que os 

trabalhadores estejam qualificados. Por que? O que faltam são oportunidades 

e ou alternativas de trabalho. Só o efetivo desenvolvimento econômico pode 

promover trabalho, emprego e renda. Essa tese se confirmou em uma análise 

dos dados de pesquisa que efetuamos quando da elaboração da monografia 

sob o título - “QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: A questão da focalização” -, 

quando da conclusão do curso de Especialização em Economia do Trabalho 

na UFPR, no ano de 2002. Ficou comprovado naquele estudo, como 

exemplo, que após um ano da conclusão dos cursos, menos de 10% dos 

egressos estavam atuando em áreas correspondentes aos respectivos 

cursos. Esse indicador foi suficiente para a constatação de que os 
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trabalhadores se abrigaram em alternativas eventuais, e não nas que 

teoricamente foram preparados. Além disso, constatou-se também a falta de 

critério na focalização dos treinamentos efetuados bem como a conveniência 

dos setores responsáveis em levantar falácias “milagrosas” como justificativas 

de que são tomadas atitudes relativas aos problemas sociais. 

Consideradas as ressalvas e com base no referencial, é oportuno que conhecer 

com mais profundidade as questões relativas à crescente onda em relação ao 

microcrédito já que tanto se difunde sua importância. Para essa análise buscou-se 

focalizar os empreendedores informais financiados pelo Banco Social, no intuito de 

comprovar questões em relação esse setor da economia. A análise da pesquisa também 

elucida questões relativas ao nível de eficiência do Banco Social como instrumento 

implementador do microcrédito no estado. Para melhor referencial de dados, realizou-se 

a pesquisa de campo, sobre a qual, apresentou-se abordagens relevantes e conclusivas 

no presente estudo. 

No município de Curitiba, o Banco Social aplicou até maio de 2005, um montante 

de R$ 2.570.281,18 o que correspondente a 3,46% dos recursos em relação ao 

montante aplicado no universo dos 324 financiados em todo o Paraná. Se comparado ao 

tamanho da PEA de Curitiba em relação ao restante do estado, esse número deveria 

representar 26,62%, ou seja, o montante a ser aplicado em Curitiba deveria superar os 

19 milhões de reais. Essa caracterização deixa claro que há limitação do Banco Social  

quanto ao processo de implementação do programa junto a grandes aglomerações, 

aliás, justamente onde segundo as referencias consultadas e a dinâmica migratória tem 

demonstrado ser o verdadeiro foco de implementação de um efetivo programa de 

microcrédito. 

 Da amostragem pesquisada, chamou a atenção de que, em uma média 

correspondente a 18 meses da obtenção do crédito, apenas 15,84% deixaram a 

atividade. Esse número é baixíssimo se comparado ao índice de falências publicado 

pelo Sebrae, cuja mortalidade de micro e pequenos empreendimentos em geral é de 

60% antes de completarem dois anos de existência. Como os números do Sebrae se 

referem a micro e pequenos, tanto formais como informais, esse parâmetro reflete que 

na informalidade, o índice de mortalidade é menos expressivo. O dado da grande 

mortalidade relativo ao setor formal, certamente diz respeito aos entraves citados pelos 
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empreendedores informais quando perguntados sobre suas possibilidades de 

formalização. 

Como ponto crítico observado na implementação do Banco Social, diz respeito 

ao fator recursos humanos. Seria leviano tecer comentários sobre ineficiência da equipe 

implementadora do programa em Curitiba. Todavia, nossa crítica diz respeito à 

inobservância em relação ao perfil exigido pelos Agentes de Crédito. Quando nos 

referimos ao perfil adequado, entendemos que os indicados devam possuir 

determinados atributos que satisfaçam a exigência da atividade em questão. A atividade 

de Agente de Crédito exige vivência, responsabilidade, empatia com a atividade, 

relacionamento humano, ou seja, virtudes que vão além dos atributos exigidos por uma 

atividade desenvolvida por estagiários. Isto posto, não concordamos com a opção da 

coordenação do Banco Social de Curitiba designar estagiários como Agentes de Crédito. 

Como referencial, lembramos neste item os dados da tabela 21, a qual revela a 

discrepância dos resultados em função da atuação dos implementadores nos diferentes 

municípios.  

Como crítica também ao Programa, é a restrição aos empreendedores iniciantes 

(empreendedores que possuem pelo menos seis meses de atuação na atividade 

financiada). Isso caracteriza a preocupação de que a ação prioriza o retorno do recurso 

em detrimento da viabilização de novas atividades, o que é fundamental dentre das 

características de programas dessa natureza. 

Em relação à opinião dos clientes, ficou caracterizado em sua grande maioria de 

que o Banco Social foi de extrema importância para a evolução em seus rendimentos, 

na agregação de novos postos de trabalho, além de ser o caminho menos oneroso para 

obtenção de recursos em Curitiba pela acessibilidade e pelas acessíveis taxas de juros 

vigentes.  

A franca expansão da informalidade é constatação nos números da pesquisa. 

Mais de 45% do universo pesquisado são provenientes do setor formal, além dos 

comparativos já abordados em relação à maior expansão da população ocupada se 

comparada ao crescimento dos empregos formais em Curitiba. 

Os empreendimentos financiados, em sua maioria são recentes, ou seja, 40% 

com até quatro anos de existência, isso sem considerar que para serem financiados eles 

devem estar atuando no mínimo a 6 meses na atividade. Esse impedimento elimina um 
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número representativo de iniciantes que continuam sem acesso ao crédito em nossa 

capital. Caso houvesse financiamento para iniciantes, certamente esse número seria 

expressivo e reforçaria a ascendência da informalidade como opção de trabalho e renda.  

Em relação à procedência, mais de 75% dos empreendedores são oriundos de 

municípios do interior do estado e de outros estados. Esse contingente de migrantes, 

predominantemente, se localizam na zona sul da cidade, ou seja, nos bairros com maior 

índice de crescimento e de menor renda da população. Essa dinâmica reforça a 

hipótese, que o crescimento da informalidade é recente, está em franca expansão e se 

abriga preferencialmente junto aos setores menos estruturados das regiões 

metropolitanas. 

Quanto à duração das jornadas de trabalho, bem como na atuação em finais de 

semana e feriados, ficou caracterizado que os empreendedores informais, 

principalmente os menos escolarizados e os empreendimentos precários, são os que 

mais trabalham.  

Em relação à efetividade do microcrédito para a evolução dos empreendimentos 

no setor informal, cabe mencionar os significativos índices de aumento nos postos de 

trabalho e da renda, após a concessão do financiamento. O número de trabalhadores 

envolvidos aumentou mais de 18% e a evolução da renda foi de 33,24%. O item 

evolução de renda tem uma relevante importância e pode ser utilizado como parâmetro 

pelo governo, em relação ao custo/benefício do investimento (social), junto aos micro 

empreendimentos. Considerado a variação da renda o montante correspondente ao 

valor emprestado foi acrescido em um prazo de apenas três meses, passado o 

financiamento. Em relação a esse indicativo, cabe uma crítica ao estado, e ao próprio 

Banco Social, em cuja regra consta a suspensão dos créditos junto aos municípios no 

momento em que a inadimplência atingir os 5% em relação ao seu volume financiado. 

Certamente, se programas como este forem implementados de maneira correta, mesmo 

que haja um percentual significativo de inadimplência, ela acarretará em menor custo se 

comparada à efetividade social devida aos microcrédito. O peso do valor emprestado, 

certamente será compensatório se comparado aos gastos sociais futuros naquele meio. 

Em relação à renda, cabe mencionar que os dados condizem com os da tabela C 

(HULME E MOKLEY – 1996), a qual também evidencia o aumento da renda, devido ao 

microcrédito. 
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Quanto à implementação do Banco Social, ficou constatado que, apenas 24% 

dos empreendedores informais financiados buscaram capacitação, e por iniciativa 

própria. É importante salientar de que, por se tratar de um programa de Crédito 

Orientado, a capacitação é essencial e deve ser pré-requisito para que os 

empreendedores efetivamente aprendam gerir seus empreendimentos. Aliás, a 

precariedade no gerenciamento dos microempreendimentos, principalmente os 

informais, é um grande obstáculo para a evolução do setor. Por outro lado, cabe também 

como crítica a constatação de que nenhum empréstimos teve como objeto a articulação 

de processos associativos ou de outra natureza que os potencialize perante a situação 

desigual do mercado. 

Foi contatado também, que empreendedores que buscaram capacitação, 

demonstraram uma melhor performance em relação à variação da renda, se observado 

o índice dos que formalizaram. Novamente se caracteriza a importância da capacitação 

dos empreendedores para o sucesso de seus empreendimentos.  

Outro fator a ser evidenciado é a constatação de que, o fator microcrédito, por si 

só foi determinante para que 18% dos financiados se formalizassem. Esse índice de 

formalização só não tem sido maior, devido a questões como custo elevado, burocracia, 

carga tributária e falta de conhecimento do processo, alegada pelos pesquisados. 

Enfim, muitas outras questões poderiam ser abordadas nessa resenha se 

buscássemos tantas outras avaliações e conclusões possíveis em relação à presente 

dissertação. Todavia isso está implícito no contexto dos capítulos anteriores e ao longo 

da análise dos resultados. 

Observado o objeto da presente dissertação a qual focaliza a influência do 

microcrédito junto ao segmento informal em Curitiba, apesar de algumas fragilidades 

relativas à condução do programa pelo Banco Social podemos afirmar que houve 

comprovadamente relevante efetividade. 

No âmbito de pequenos empréstimos, vemos que o governo federal tem 

viabilizado algumas opções de crédito, em sua maioria voltadas a determinados setores 

como no caso de servidores públicos, aposentados. Apesar da validade da proposta, 

esse tipo de empréstimo visa o aumento do consumo, associado à garantia de 

ressarcimento aos bancos através de desconto em folhas de pagamento. Essa atitude 

deixa revela que o próprio governo não entende o principio do microcrédito quanto sua 
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implementação e muito menos em relação ao público alvo prioritário. Além disso, fica 

explícita também a conivência do governo quanto à repressão financeira (interesse dos 

bancos).  

Na qualidade profissional atuante no setor público, responsável pela formulação 

e implementação de programas focalizados para o desenvolvimento socioeconômico no 

Estado do Paraná e com base no aprendizado empírico, complementado pelos cursos 

de Especialização em Economia do Trabalho – 2002 e no atual Mestrado em 

Desenvolvimento Econômico permitimo-nos a emitir algumas ponderações. 

Ao formular programas correlatos ao Mundo do trabalho, é importante que se 

prime pelo amplo entendimento, através composição dos cenários que induzem à real 

dimensão das ações e etapas serem propostas. Esse processo prima pelo entendimento 

do cenário contextual, (considerar a atual conjuntura, do meio em se pretende atuar – 

como está a situação -), do cenário tendencial, (aprofundar o entendimento do processo 

evolutivo caso não haja interferência “uma mão visível” que permita evidenciar caminhos 

– para onde vai do jeito que está -), do cenário desejado, (permitir a participação popular 

manifestando suas pretensões – para onde se pretende chegar -), e por fim, do cenário 

construído, (aquilo que se pode alcançar organizadamente, a partir do conjunto dos 

cenários – onde poderemos efetivamente chegar -).  

Essa sugestão tem origem na constatação de que, em sua maioria, os 

programas socioeconômicos têm atuado de maneira pulverizada, segmentada entre os 

diversos órgãos do próprio governo, atendendo mais às chamadas de atenção em 

lançamentos e divulgações, em detrimento de uma criteriosa leitura pelos formuladores 

em relação aos objetivos, estruturação para implementação. Além disso, em sua 

totalidade elas ocorrem sem um processo de avaliação, acompanhamento e 

monitoramento para alcance da efetividade. Em nenhum momento se percebe haver 

humildade principalmente em se tratando dos formuladores de políticas públicas em 

atuar sincronizadamente junto aos implementadores promovendo o “aprendizado na 

implementação” (O aprendizado na implementação está associado à capacidade de 

obtenção da convergência entre os formuladores e implementadores, durante a 

condução dos programas, em torno dos objetivos e metodologias para o alcance dos 

resultados), imprescindível para conduzir as políticas pro-ativamente conforme as 

diferentes realidades. 
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Por fim, defende-se que as políticas de trabalho, emprego e renda estejam 

relacionadas às decisões macroeconômicas, todavia, para que haja transformação 

social, são necessárias decisões que considerem além das políticas que induzem ao 

aumento do superávit e à contenção da inflação. Antes de tudo, faz-se necessário o 

atendimento das necessidades para as realizações humanas através das oportunidades 

sociais, políticas e econômicas para que as pessoas possam ser criativas, experimentar 

o auto-respeito, o poder e a sensação de participação na comunidade. 
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ANEXO I 

 
 

PLANO DE AMOSTRAGEM 

1. Dimensionamento da Amostra 

A Amostragem das Proporções é indicada para a determinação do tamanho da 

amostra de empreendimentos, quando não se têm dados à priori, que possibilite 

conhecer algum parâmetro do universo em questão. 

Para o dimensionamento da amostra, no presente caso, a variância do 

estimador é dada por: 

V(p) = (p.q / n). (N - n / N - 1)                                

Onde: 

V: é o estimador da proporção média de casos favoráveis; 

P: é a proporção de casos favoráveis na população; 

q: q=1-p 

n: número de elementos na amostra; 

N: número de elementos na população. 

 

Na amostragem das proporções, o erro amostral teórico é dado por  

e  =  Z ⋅ √ V(P) 

 

Elevando esta expressão ao quadrado, tem-se: 

  e² =  Z² · V(P)          ( 1 ) 

  V(P) é dado por    P(1 – P)         (N – n) 

                                 ⋅   

                                  n               (N – 1) 

Substituindo V(P)  em ( 1 ): 
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P (1 – P)       (N – n) 

1)  e²  =   Z² ·    ⋅   

                             n             (N – 1) 

               

2) e² · n(N – 1) = Z² · P(1 – P) · (N – n) 

 

3) n · e² (N – 1) = [P(1 – P) · Z² · N]  – [P(1 – P) · Z² · n] 

 

4) n · e² (N – 1) + P(1 – P) · Z² · n  =  P(1 – P) · Z² · N 

 

5) n · [e² ·(N – 1)  +  P(1 – P) · Z²]  =  P(1 – P) · Z² · N 

P(1 – P) · Z² · N 

6)  n =     

     e² · (N – 1) + P(1 – P) · Z²    

 

Assim, para o cálculo do número de empreendimentos que comporão a 

amostra, utilizou-se a amostragem das proporções, tendo-se P = 0,0763 como sendo a 

proporção de  empreendedores inadimplentes. Os tamanhos de amostras para 

diferentes margens de erros estão na tabela abaixo: 

 

TAMANHO DA AMOSTRA E RESPECTIVOS ERROS AMOSTRAIS  

PARA UM NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95 %. 

TAMANHO DA AMOSTRA(n) ERRO AMOSTRAL RELATIVO (%) 

90 5,0 

101 4,8 

107 4,5 

124 4,0 

143 3,7 

156 3,5 

FONTE: AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANA - BANCO SOCIAL 
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Fixou-se o tamanho da amostra de empreendimentos em 90 unidades 

amostrais. 

2. Seleção das Unidades Amostrais. 

Baseado na distribuição do número de empreendedores da economia informal e 

também por setor geográfico na cidade de Curitiba, levando em consideração as oito 

regionais correspondentes à divisão político/administrativa de Curitiba, adotou-se a 

seleção sistemática, sendo contada uma unidade amostral a cada cinco 

empreendedores informais constantes na relação, distribuídos nos oito regionais, 

cobrindo todos os empreendimentos existentes no cadastro dos beneficiários do 

programa Banco Social. 

Todo processo de amostragem deve prever perdas na coleta de dados, em 

função de recusas ou outros motivos para o insucesso na fase de coleta. Deve-se 

contemplar a amostra com percentual maior para prevenir estes casos, garantindo a 

margem de erro fixada. Sendo assim, nessa sistematização o número de 101 unidades 

amostrais, fica acrescida das perdas eventuais na coleta, sendo esses substituídos 

pelos empreendedores informais, o próximo nome, na seqüência do relatório do 

universo a ser pesquisado. 
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ANEXO II 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DOS DADOS 

 

Empreendedores do segmento informal de Curitiba, beneficiários pelo Programa 
Banco Social. 
 

1. Nome do Empreendedor: ______________________________________________ 

2. Endereço: ___________________________________________________________ 

3. Bairro: ______________________________________________________________ 

4. Telefone(s):__________________________________________________________ 

5. Estado Civil: _________________________________________________________ 

6. Local de nascimento: _________________________________________________ 

7. Última procedência do Empreendedor (no caso de migração para Curitiba): 

Município: ____________________ - Estado: ___________ - País: _______________. 

8. Qual a sua última atividade desenvolvida antes de trabalhar no atual 

empreendimento: 

(   )  Atividade Formal                            (   ) Atividade informal    

9. Setor de atividade do Empreendimento financiado: 

(    ) Indústria                               (     )  Comércio                       (     )   Prest. Serviços 

10. O Empreendimento financiado é: 

(    ) Atividade Principal                             (     )  Atividade Secundária 

11. Qual foi a finalidades do seu financiamento: 

(    )  Ampliação do empreendimento       (     ) Investimento Fixo      (     ) Capital de Giro 

(    )  Diversificação   -  Atividade:____________________________________________ 

(    ) Reforma -  Atividade: _________________________________________________ 

(    ) Outro:_____________________________________________________________ 

12. Faixa etária do proprietário na oportunidade da obtenção do empréstimo: 
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(    )  Até 25 anos    (     )  26 a 40 anos      (     )  41 a 55 anos      (   )  acima de 55 anos  

 

13.Escolaridade do empreendedor na data do empréstimo: 

(    )  Analfabeto                              (    ) Primeiro grau Incompleto          (     ) Primeiro 

grau completo    

(    ) Segundo grau Incompleto       (    )  Segundo grau Completo   

(    ) Terceiro grau Incompleto        (    ) Terceiro grau completo        (    ) Pós-graduação 

 

14. Escolaridade do empreendedor na atualidade: 

(    ) Analfabeto            (    ) Primeiro grau Incompleto        (     ) Primeiro grau completo   

(    ) Segundo grau Incompleto                  (    ) Segundo grau Completo 

(    ) Terceiro grau Incompleto                   (    )  Terceiro grau completo           

(   )  Pós-graduação 

  

15.  Buscou algum tipo de capacitação após a obtenção do empréstimo? 

(  )Não   (  )Sim. Qual o tipo de capacitação: ________________________________ 

  

16.Pretende freqüentar algum tipo de capacitação? 

(    ) Não        (   ) Sim  -  Qual(is): ___________________________________________ 

(    ) Gerencial / Empreendedorismo .  

(    ) No monitoramento de um Plano de Negócio 

(    ) Capacitação Profissional da Equipe. Quantos: Nº___________________________ 

(    ) Outros:____________________________________________________________ 

 

17.Teve algum tipo de acompanhamento após o empréstimo?  

(    ) Não     (    ) Sim.   Qual: _______________________________________________ 

 

18. Tempo de atividade no atual empreendimento antes da obtenção do 

empréstimo: 

(  )Até um ano   (  )De um a dois anos   (  )De dois a três anos   (  )Acima de quatro anos 

 

19. Número de postos de trabalho atualmente em seu empreendimento: 
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Até o empréstimo: ______________________             Atualmente _________________ 

 

20. Expectativa de novos postos de trabalho para seu empreendimento:  n.º_____ 

 

21. Origem dos atuais trabalhadores do seu empreendimento: 

Familiares: n°________     Contratados: n°__________      Outras origens: n°________ 

 

22.  Número de trabalhadores envolvidos diretamente no empreendimento, por 

sexo: _______________    

 

23.   Masculino: nº_________            Feminino: nº ____________ 

 

24. Número de trabalhadores envolvidos em seu empreendimento por faixa etária: 

Entre 10 e 16 anos - nº_______   Entre 17 a 25 - nº_______    Entre 26 a 40 - nº______ 

Entre 41 a 55 anos - nº_______     Acima de 55 anos - nº________ 

 

25. Faturamento mensal do empreendimento: 

Até o empréstimo: R$__________________   Atualmente: R$_____________________ 

 

26. Situação do empreendimento em relação ao segmento da economia na 

atualidade:  (     ) Formal            (      ) Informal 

 

27. Pretende formalizar o empreendimento? 

(     ) Sim   -  Motivo:  _____________________________________________________ 

(     ) Não  -   Motivo:   (     )Custo para formalização          (     )Carga Tributária    

(     ) Burocracia e exigências   (     ) Falta de Conhecimento  

(     ) Outros:___________ ________ 

 

28. Quantas horas você trabalha por dia (carga horária diária)?  _______________

Qual(is) o(s) período(s)? (   )Diurno  (   )Noturno  (   )Ambos  (   )Sábados (  )Domingos 

 

29. Você já esteve inadimplente?  
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(    ) Sim – Motivo:_______________________________________________________ 

(    ) Não  

 

30. Quantos financiamentos você obteve junto ao Banco Social? 

(    )Um    (     )Dois    (     ) Três  

Especificar o objeto da aplicação do Recurso: _________________________________ 

 

31. Pretende/necessita de mais recursos após conclusão deste empréstimo: 

(independente do limite do Banco Social) 

(    )Sim.         Valor R$___________________       (    )  Não 

 

32. Descrever a finalidade do próximo recurso se 

houver________________________________________________________________ 

 

33. Quais as falhas que você identificou junto ao processo do Banco Social como 

um todo?  

(     )  Demora pela Burocracia     (     )  Necessidade de Garantias em exagero  (    ) 

Juros muito Altos 

(     )     Outras:__________________________________________________________ 

 

34. Quais os pontos positivos identificados junto ao processo de implementação 

do Banco Social? 

(     ) Taxas adequadas     (     )   Bom Atendimento   (     )   Rapidez para obtenção do 

recurso 

(     )  Outros : __________________________________________________________ 

Curitiba, abril de 2005. 

 

• Pesquisado: __________________________   Ass:_______________________ 

 

• Mestrando: Jair Pedro Vendruscolo         Ass:_____________________________ 
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