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RESUMO 
 
 

Tendo em vista o grande problema do acesso ao sistema tradicional de crédito no 

Brasil pela população de baixa renda e aos microempreendedores informais, este 

trabalho objetivou  investigar, junto ao programa Crediamigo do Banco do Nordeste, 

a principio, o impacto da rentabilidade do programa Crediamigo nos micro 

empreendimentos de Fortaleza - Ceará e secundariamente saber os motivos pelos 

quais é tomado o microcrédito, se há impacto na renda das famílias alcançadas pelo 

programa e se há rentabilidade nos negócios após a utilização do crédito. Para isso, 

foi efetuada uma pesquisa bibliográfica e um trabalho de campo recomendados pela 

acessória do banco a fim de se prospectar uma mostra relevante para os objetivos 

propostos. Ao final mostramos os resultados auferidos da problemática proposta 

elencados em tabelas e as suas devidas conclusões sobre rentabilidade, condição 

de crédito e o impacto na renda da família dos beneficiários.  
 
 
 

Palavras chave: Microcrédito, micro finanças, Programa Crediamigo, Banco do 
Nordeste, desenvolvimento, rentabilidade, renda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Given the huge problem of access to traditional credit system in Brazil by low-income 

and informal micro-entrepreneurs, this study aimed to investigate, together with the 

program Crediamigo from “Norwest Bank”, in principle, impact the profitability of the 

program in Crediamigo micro enterprises in Fortaleza - Ceará and secondarily to 

know the reasons why micro-credit is taken, if there is impact on the income of 

the families reached by the program and if there is profitability in business after the 

use of credit. Forth is, we performed a literature search and field 

work recommended by the subsidiary bank in order to scout a show relevant to those 

goals. At the end we show the results achieved from the proposed issue listed in the 

tables and their relevant conclusions about profitability, credit status and the 

impact on family income of beneficiaries. 

 

 

Keywords: Microcredit, microfinance, Crediamigo Program, Northeast bank, 

development, profitability, income.  
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10 
INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista o grande sucesso alcançado mundialmente pelas instituições 

de microcrédito como o Grameen Bank, em Blangladesh; Bansol, Banco 

Solidariedade na Bolívia e no Brasil em especial o Banco do Nordeste com seu 

produto Crediamigo que, iniciados suas atividades em 1998, no governo do então 

presidente Fernando Henrique Cardozo, mas com a sua alavancagem nos 

mandados do ex-presidente petista Luis Inácio Lula da Silva, como política nacional 

de combate a desigualdade social e a renda (Almeida e Santana, 2009), um passo 

lógico para um banco cuja finalidade institucional foi o desenvolvimento regional. 

 

Assim sendo, sabendo da importância do credito para as regiões e o 

desenvolvimento local, o estudo sobre o tema abre oportunidades de investimento e, 

por conseguinte, amplia as possibilidades de se elaborar estratégia para o 

desenvolvimento sustentável das localidades. Especialmente o semi-árido 

nordestino que carece de políticas publicas de desenvolvimento há décadas.  

 

Desta forma, após quase 13 anos de atuação no Brasil e um crescimento 

fantástico quanto a sua carteira de clientes o Crediamigo institucionalmente só tem a 

comemorar. No entanto, quanto a perspectiva dos clientes, deve-se constantemente 

avaliar o impacto do microcrédito em seus empreendimentos e, afinal, se os 

empréstimos concedidos impactam positivamente os pequenos negócios geridos 

pela camada informal atendida pelo BNB – Banco do Nordeste. 

 

Todavia, este trabalho abordará como tema O impacto da rentabilidade do 

Crediamigo do BNB nas micro e empresas em Fortaleza-CE, sendo o ponto a ser 

ponderado de analise é o impacto da rentabilidade auferida pelo microcrédito. 

 

Por isso este trabalho tem como objetivo geral verificar o impacto da 

rentabilidade do programa Crediamigo junto aos micros empreendedores e 

trabalhadores informais, respeitando suas especificações como: gênero, ramo do 

negócio, impacto no negócio e impacto no lar. 
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Nossos objetivos específicos serão os seguintes:  

 

� Identificar os motivos pelos quais o empreendedor solicita o microcrédito; 

� Verificar se impacto na renda familiar após o beneficiamento do Crediamigo; 

� Averiguar se há rentabilidade dos negócios após a utilização do credito.  

 

 
1.1 Estrutura do Trabalho  

 

O trabalho terá a seguinte estrutura acadêmica: o primeiro capitulo  

será sobre a Fundamentação teórica quanto aos conceitos de  microcrédito, 

micro finanças e micro credito produtivo e orientado, também conhecido pela 

sigla MCPO. 

 

Já o segundo capitulo  tratará de expor a evolução do Crediamigo 

como fundo de microcrédito, abordado a sua história mundial, no Brasil com as 

instituições que deram inicio a esse tipo de peculiaridade das micro finanças e 

enfim na abordagem do Crediamigo, considerado o Grameen brasileiro por Neri 

(2008). 

 

O penúltimo capítulo abordará os Estudos da pesquisa de campo 

realizada junto aos clientes ativos do Crediamigo que tratará de verificar a 

rentabilidade do microcrédito para os micros empreendedores. 

 

Por fim, o quarto capitulo tratará de apresentar uma breve conclusão 

da pesquisa acadêmica, com sugestões e itens a serem ponderados. 
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1.2 Metodologia  
 

A pesquisa de campo foi desenvolvida na agência do Banco do Nordeste no 

bairro do Montese, foram considerados 25 usuários ativos do Crediamigo segundo a 

indicação da Gerente de Ambiente em exercício, Srª Iracema Quintino. Tratando-se 

de uma pesquisa de cunho qualitativo exploratório. Segundo Lakatos e Marconi 

(1987, p.15), "a pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com 

método de pensamento reflexivo que requer um tratamento técnico ou científico, e 

se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais”.  

 

Portanto, a elaboração desse trabalho de conclusão de curso foi desenvolvida 

a partir de procedimentos e métodos metodológicos de investigação e avaliação, 

que tiveram como base: 

 

1. Pesquisa Bibliográfica - A pesquisa bibliográfica foi realizada a autores 

nacionais e internacionais com obras (livros, artigos, dissertações de mestrado e 

doutorado) que abordavam os temas de pobreza, microcrédito, desenvolvimento 

local, desigualdade social, economia do nordeste, bem como a outras literaturas 

afins. No primeiro momento foi realizado o levantamento e escolha do material 

selecionado. A próxima fase foi à pesquisa exploratória, para, em seguida ser feita 

leitura mais minuciosa com registro das referências bibliográficas. Pesquisa e 

consulta bibliográfica e documental ao extenso material disponível em livros, 

trabalhos científicos, publicações, revistas especializadas e Internet, que abordavam 

assuntos ligados ao tema , bem como instituições que dispunham de informações 

sobre o assunto; Pesquisa a sites da INTERNET - A pesquisa a sites da INTERNET 

foi muito utilizada, visto que o tema em questão é muito explorado na América 

Latina, onde existem inúmeras instituições financeiras, ONG’s e outras entidades 

públicas e privadas que trabalham com microcrédito e com bancos comunitários. 

Esse material também foi classificado por tema, de modo a facilitar a pesquisa final. 
 

2. A pesquisa de documentos institucionais foi efetuada ao diverso 

material disponível no Banco do Nordeste, Banco Central, Ministérios, IBGE, tais  
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como relatórios, tabelas estatísticas. Foram pesquisados jornais e revistas nacionais 

e internacionais relevantes ao tema abordado. 
 

3. Trabalho em campo, conforme Almeida (1996, p.106) “consiste em 

coletar e analisar informações sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou 

comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua vida, de acordo com o 

assunto da pesquisa”. Desta forma este trabalho se utilizou dessa técnica através de 

entrevistas orientadas com uma amostra de clientes do Crediamigo Comunidade 

selecionada no momento da pesquisa. As entrevistas tiveram como objetivo 

apreender as representações dos beneficiários sobre o crédito destinado aos micro 

empreendimentos e a sua relação com os rendimentos auferidos pela utilização dos 

valores concedidos. Entrevistas com clientes do Crediamigo - O trabalho em campo 

foi realizado no município de Fortaleza-CE, no bairro do Montese na agencia 

homônima, através de entrevistas orientadas com clientes do Crediamigo do Banco 

do Nordeste. Essas entrevistas foram facilitadas pela presença, no primeiro 

momento, do assessor de crédito que acompanha esses grupos, como forma de 

facilitar o contato entre o pesquisador e os entrevistados. No segundo momento, 

sem a presença do assessor, os clientes foram entrevistados sobre seu perfil 

socioeconômico, o ramo de atividade, as condições pela qual usa o credito e sobre o 

impacto do credito nos negócios 

 

4. Definição da amostra – Da demanda de clientes da agencia Montese 

do BNB, foram escolhidos 25 clientes do Crediamigo Comunidade, como a amostra 

a ser pesquisada, além dos outros 11 usuários do Crediamigo prospectados para 

compor a pesquisa.  
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CRÉDITO E MICROCRÉDITO  
 

2. Conceitos  

2.1 Credito  

 

Para o conceito de credito há vários sentidos que, dependendo de seu 

contexto, nos dá definições distintas de sua utilização. 

 

Por exemplo, em finanças o termo é usado para distinguir uma política 

financeira a ser empregada por uma empresa comercial ou industrial na venda a 

prazo, não obstante um banco comercial na concessão de empréstimo ou de um 

financiamento. 

 

Desta forma, conceder crédito para uma empresa, independentemente de seu 

segmento, incide em aplicar certa quantia monetária e na promessa de pagamento 

futuro obter o seu dinheiro de volta. 

 

Segundo Fernandes (2008, p.16) a palavra credito é oriunda dos termos 

latinos “credere”, “confiança” e “creditum”, “uma coisa confiada de boa fé”. Logo, os 

instrumentos bancários disponibilizam a quantia monetária ao indivíduo ou empresa 

na promessa de ressarcimento futuro desembolsando um valor acrescido de juros e 

outras taxas dependendo dos prazos acordados. 
 

2.2  Micro finança 

 

São os serviços de promoção aos produtos bancários oferecidos a população 

de baixa renda que, historicamente, é excluída desses serviços. A micro finança 

evoluiu a tornar acessíveis os produtos bancários de forma simples e compacta a 

população afastada dos serviços bancários.  
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Segundo Laroque (2003), micro finanças são os serviços de poupanças e de 

crédito oferecidos a populações cujo rendimento se situa geralmente abaixo da 

média. A micro finança desenvolveu-se para tornar os serviços financeiros 

acessíveis ás populações que não têm acesso ás instituições financeiras clássicas. 

 

Sob a ótica de Soares e Sobrinho (2007, p. 52), o setor de micro finanças é 

entendido sob o três princípios fundamentais (Figura 1): 

 

� As micro finanças, que englobam a oferta de todos os serviços 
financeiros (conta-corrente, poupança, seguro, orientação 
empresarial) para a população de baixa renda, incluindo o crédito 
produtivo e o crédito para consumo, direcionado àqueles que não 
necessariamente desenvolvem atividade produtiva; 
� O microcrédito, com oferta de todos os serviços financeiros, 
exceto o crédito 
para consumo; 
� O microcrédito produtivo orientado, que financia apenas o 
crédito produtivo, exceto para consumo. 
 

As características principais da Micro Finança são elucidadas por Laroque 

(2003), que conceitua o objetivo imediato da micro finança como sendo o de 

oferecer serviços financeiros à população de mais baixa renda. A concessão de 

credito permite: 

1. Adquirir uma maior segurança face aos imprevistos, 

2. Reduzir os estelionatos, a deterioração e a dispersão do credito, 

3. Juntar dinheiro para realizar projetos pessoais ou profissionais 

Figura 1: Conceito de Micro Finanças, Microcrédito 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: BACEN, 2007 
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2.3 Microcrédito 

 

Segundo Fernandes (2008):  
 
[...]o Microcrédito é uma opção de credito para os empreendedores do 
setor formal e informal, que não tem acesso ao sistema formal de 
credito (sistema tradicional bancário) e desejam montar, ampliar ou 
melhorar seu negócio[...] 

 

Na visão de Barone (2002, p.11), o microcrédito é compreendido como sendo 

a concessão de empréstimos de pequenos valores a empreendedores individuais ou 

micro empresas que não possuem acesso ao sistema tradicional por não possuírem 

garantias reais. Sendo a finalidade primordial do credito de promover investimentos 

ou ter a finalidade de capital de giro para o negócio.  

 

            O Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (Martins, et al 2002, p. 

59), sustenta o micro credito como sendo a aplicação de pequenos recursos 

concedido em larga escala a pessoas jurídicas ou físicas cuja principal fonte de 

renda seja a remuneração oriunda de atividades empresariais de produção de bens 

e serviços.  

 

Além do mais, a liberação do credito está implicada na analise 

socioeconômica do micro-empreendedor, onde é avaliado o desígnio e 

potencialidade do cliente junto a instituição de credito. 

  

Desta forma o principal foco do microcrédito e, por conseguinte, a micro 

finança está direcionado a suprir a demanda de produtos e serviços financeiros dos 

micro empreendedores, formais ou informais, que estão ausentes do acesso ao 

credito. 

 

Portanto, O principal produto da indústria de micro finanças é o microcrédito, 

direcionado ao às necessidades das atividades produtivas e ao ciclo do negócio, 

(SOUZA, 2008).          
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   Desta forma a concessão de credito produtivo obedece à pertinente lógica 

de mercado na qual ao alcançar um empréstimo o cliente, seja pessoa física ou 

jurídica, tem um fim de desenvolver a sua atividade produtiva mediante o montante 

auferido.  

 

2.4 Microcrédito Produtivo e Orientado 

 

O credito para o consumo, em si, é um empréstimo no cerne elaborado para 

atingir a grande escala. Primeiramente pelo baixo custo operacional, o que influencia 

as instituições financeiras a aplicarem na sua grande escala essa modalidade de 

credito que, no fim das contas, não deixa de atender as necessidades dos micros 

empreendedores, pois os mesmos utilizam dessa forma de credito para suprir as 

necessidades da suas empresas. Tendo em vista que essa modalidade empresarial 

as contas familiares e empresariais não são, em sua maioria, dissociadas.  

 

Desta forma, a Lei N° 11.110/05 do Programa Nacional de Microcrédito 

Produtivo e Orientado, através Ministério do Trabalho e Emprego, definiu como 

microcrédito produtivo e orientado o credito concedido para o atendimento das 

necessidades financeiras de pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de 

atividades produtivas de pequeno porte que utilizam metodologia própria de 

avaliação e ainda é considerado os seguintes itens elencados abaixo (SOUZA, 

2008, p.50) : 

 

� Atendimento ao publico: deve ser feito por pessoas 

preparadas e treinadas para suprirem as necessidades e 

duvidas pertinentes quanto ao planejamento dos negócios e 

gestão. 

� Valores e condições de credito devem ser definidos após 

a avaliação da atividade pecuniária e da capacidade de 

pagamento da mesma. 
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Monzoni (2006, p.26) atesta que as características do Microcrédito produtivo e 
orientado são:  

 
[...]Crédito predominantemente de baixo valor; oferecido por 
instituições financeiras ou não (dentre as quais se incluem 
Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCM),  
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 
Governos Estaduais e Locais, Bancos Privados, ou uma combinação 
entre estes); em apoio a micro empreendedores formais ou informais; 
para fomento da atividade produtiva como capital de giro e 
investimento; de maneira orientada por agente de crédito e/ou 
assistida por programas de capacitação; freqüentemente sem 
garantia real, ou seja, com aval solidário[...] 

 

 

Portanto, o microcrédito produtivo e orientado possui uma cerne de mercado, 

na qual o cliente ao solicitar e auferir o empréstimo, o cliente desenvolve a sua 

atividade produtiva. Diferentemente do credito pessoal, esta modalidade tem sua 

central de custo elevado por ter mais elementos para avaliação e gerir garantias 

reais da aplicação dos recursos e o seu retorno quanto a pagamento e 

desenvolvimento econômico local. Como, por exemplo, treinamento de gestão de 

estoques, planejamento empresarial entre outros aspectos que influenciam o cliente 

que adquiriu o empréstimo a reduzirem os riscos e proporcionar melhorias continuas 

no negócio. 

 

Não obstante, o microcrédito produtivo e orientado segue uma lógica, que é 

definida pelo seu publico alvo, mesmo a taxas de juros de mercado e as exigências 

de comprovação da aplicação dos recursos, o emprego do credito deve seguir uma 

lógica quanto ao seu público-alvo e muito bem enumerados por Souza (2008, p.51):  

 

� Agilidade: os empréstimos são liberados em prazo mínimo, ou 
seja, o mais tardar uma semana após a solicitação inicial, pela 
urgência de atender o ciclo produtivo e a dinâmica desses negócios, 
que se caracterizam pelo baixo volume de estoque e reduzido nível 
de poupança, sobrevivendo de acordo com as oportunidades 
surgidas no mercado. 
� Pouca burocracia: a documentação exigida resume-se ao 
indispensável para identificar o tomador do crédito e a localização do 
seu domicílio, por meio do comprovante de endereço. O  
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comprovante de renda é dispensável, podendo ser substituído por 
um fluxo gerencial realizado no local da atividade ou via  
comprovação de experiência creditícia em outras instituições ou no 
comércio local. 
� Dispensa de colateral: as garantias tradicionais não são 
exigidas, geralmente substituídas pelo aval, com formação de grupo  
solidário, aval cruzado, ou seja, garantia pessoal. Embora a 
população de baixa renda possua ativos e bens imóveis, geralmente 
a propriedade não está legalmente registrada, ou seja, há a posse do 
bem, mas não o domínio sobre o bem. A alternativa para suprir a 
falta de garantia real é o uso do aval solidário, que consiste em um 
grupo de tomadores que desenvolvem atividades produtivas, ao 
serem individualmente beneficiados com o crédito, mutuamente 
concedem o aval uns aos outros dentro do grupo. 
� Avaliação financeira: o valor do crédito é definido após a 
avaliação da atividade e da capacidade de endividamento do 
tomador, com programação de reembolso do crédito compatível com 
a previsão de receita. A periodicidade de pagamento pode ser 
mensal, quinzenal ou semanal. No caso do produto “Crediamigo 
comunidade”, baseado na metodologia de bancos comunitários, a 
avaliação financeira é dispensada.  
� Redução de custos: a eliminação de perda, a taxa de 
inadimplência baixa e a escala são os indicadores importantes no 
acompanhamento do desempenho das instituições do setor, e o seu 
efetivo acompanhamento previne a evasão de recursos. 
 

 

2.5 Características do microcrédito 

 

De acordo com o folheto da ONG – Organização não governamental- 

Instituto de Defesa dos Direitos Humanos e Estudos da Cidadania, Rio Human 

Rights, o microcrédito é caracterizado por:  

 

� Empreendimentos comunitários ou que atuem em 
comunidades 

� Empreendimentos simples 
� Liberação rápida do crédito 
� Exigências de documentos e de outras burocracias dependem 

de normas de cada instituição. No entanto, o microcrédito é 
caracterizado pela simplicidade e agilidade na análise, 
aprovação e liberação dos recursos 
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� Não há necessidade de grandes garantias 
� Incentivar atividades econômicas existentes, não importando o 

tamanho das atividades econômicas que estão começando 
� Foco inicialmente no mercado local 
� Início com um pequeno empréstimo que vai se ampliando aos 

poucos 
� Fornecer empréstimos maiores baseados em reembolsos bem 

sucedidos 
� Os prazos de pagamento geralmente são curtos e sempre 

ligados à finalidade do financiamento e ao fluxo de caixa da 
atividade empresarial. Exemplos: Financiamento de Capital de 
Giro, de acordo com o giro das mercadorias ou da produção e 
comercialização. Nos casos de investimentos em máquinas, os 
prazos poderão ser mais longos na medida da capacidade de 
retorno financeiro do investimento 

 

Segundo Fernandes (2008, p.17), o microcrédito possui uma série de 

características especificas que o induzem a sua forma elencados abaixo: 

 

a. Fornecer o crédito rapidamente  

Requerentes de empréstimo ficam desencorajados se eles têm que 

esperar meses antes de receber serviços. Eles estão acostumados 

com pessoas que emprestam dinheiro (agiotas) e que fazem isso 

imediatamente. Projetos bem administrados fornecem crédito em 

menos de um mês e freqüentemente dentro de uma semana. Eles 

distribuem subseqüentes empréstimos mais rápido ainda. 

b.  Não há necessidade de registros e planos de negócios 

complexos 

Apenas uma pequena quantidade de fazendeiros, comerciantes e 

pequenos fabricantes faz registro e planos de qualquer tipo. Logo, 

serão bem sucedidos os programas que não fazem esse tipo de 

exigência. 
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c.  Não há necessidade de grandes garantias 

Mecanismos alternativos, entre estes o aval solidário, onde donos de 

negócios são mutuamente responsáveis por reembolsar 

empréstimos, substituem efetivamente às garantias convencionais. A  

reputação individual na comunidade é mais importante do que a 

colateral. 

 

d. Cobrar uma maior taxa de atração do que o mercado  

Pela perspectiva das pessoas que pegam empréstimos, o crédito 

rápido é mais importante do que uma taxa baixa de atração. Pela 

perspectiva de quem empresta, atração tem que cobrir os custos da 

transação e os custos da operação do projeto. 

e. Relação próxima com os clientes, nos estudos do BNB os  

trabalhos de amizade e suas relações dentro da comunidade, tem 

um papel principal na promoção do projeto. Os clientes formam seus 

próprios grupos e dão um ao outro conselhos e assistência, 

reduzindo os custos do programa sensivelmente. Ao mesmo tempo, 

esta interação intensa serve para desenvolver um comprometimento 

entre os clientes, para o projeto e para eles mesmos. 

 

Tais características são sintetizadas por Almeida (2010, p 49) ao resumirem as 

características do microcrédito em: 

[...] é consenso que o microcrédito representa empréstimos de 
volume médio pequeno, com público alvo formado por pessoas com 
dificuldade de acesso ao sistema bancário tradicional e que são 
pequenos empresários ou que pretendem abrir um negócio cujo 
volume de investimento demandado é bem pequeno, na maioria das 
vezes abaixo de R$ 5.000,00[...] 
 

 
Portanto, é nítido que as características da aplicação do micro-credito é 

fundamentada a atender as necessidades dos micros empreendedores de forma ágil e  
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dinâmica a fim de proporcionar ao negocio a rapidez que é fundamental para o perfil do 

publico atendido. 

   

Desta forma, os itens elencados acima são medidas que miram a suprir as 

principais necessidades dos micros empreendedores.  

2.6 Demanda x Oferta 
 

Como todo segmento, o mercado de microfinanças apresenta fases de 

crescimento e amadurecimento que dependem diretamente de fatores externos – 

política macroeconômica, políticas publica, legislação, regulamentação – e fatores 

internos – demanda e oferta. (Souza, 2008) 

 No quadro adotado de Nicher (2002, apud SOUZA, 2008), elaborado fica 

claro a concepção da evolução do mercado de microfinanças e como este está bem 

posicionado quanto a concepção do termo. 

 

Na primeira fase, ainda insipiente, o mercado é o suficiente para os clientes 

em potencial do credito terem ciência da necessidade de credito e dos seus 

potencial para o negócio, no entanto padece com a falta de adequação suficiente 

para atender melhor suas necessidades e destina seu foco a suprir suas 

necessidades com um substituto comum no setor informal: o agiota.  

 

Na segunda fase, onde a perspectiva do mercado esta mais amadurecida, a 

presença da demanda e oferta é notória. E a consciência de ambos está se 

estratificando na mente do cliente. Na qual o mercado já está melhor preparado para 

atender prontamente a necessidade do cliente e oferecer, da melhor forma, o 

produto na qual o demandador requer.  

 

Na terceira fase a consciência do consumidor está bem estratificada quanto 

aos processos bancários e a necessidade destes serviços, logo os produtos quanto 

os requerentes do credito estão cientes de seu real foco. Requintando, desta forma, 

volumosamente as necessidades dos serviços e produtos financeiros, em 

conseqüência, como também em virtude da elevação da concorrência acirrada.  
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Figura 2- Características da Demanda e Oferta de Microfinanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Demanda 

 

Por estar situado na região do semi-árido nordestino brasileiro que, em 

suma, é uma região desabastecida historicamente de atenção política e ações que 

contornassem os diversos problemas inerentes ao local como, por exemplo, a 

desigualdade social. A demanda por crédito, e em sua menor perspectiva a do micro 

credito orientado, seria redundante argumentar a necessidade de investimentos para 

a estimulação do empreendedorismo local e iniciativa publica para incitar tal 

fenômeno social e econômico. No entanto, é notado que tal perspectiva delongou se 

por décadas na historia brasileira para que se pudessem tomar rumos além do 

assistencialismo tradicional. Medidas como o Programa UNO, uma iniciativa privada 

com ações de suporte privado e estatal que na década de 70 do século XX 

estimularam nas cidades de Recife e Salvador o desenvolvimento local a parti de  

 



 
 

24 

micro credito, foram e são necessárias para uma alavancagem das perspectivas de 

desenvolvimento social e econômico da região e, por conseguinte, do Brasil.  

Conceituando a demanda por microcrédito, esta é formada por atividades 

informais com até cinco empregados, trabalhadores por conta própria e pessoas 

físicas que sobrevivem com subemprego ou alguma atividade produtiva nas cidades 

ou em periferias dos grandes centros. As atividades desenvolvidas nesse tipo de 

negócio obedecem a um ciclo de curta duração com formação diária de receitas e 

baixa capacidade de poupança. (SOUZA, 2008, p. 54) 

 

Para Gussi e Silva (2011, grifo nosso), tratam a demanda como: 
 

[..] o público-alvo, principalmente é o de baixa renda sendo constituído 

por autônomos, donos de pequenos negócios e trabalhadores 

informais que necessitam de crédito para gerar fonte de renda, no setor da 

indústria (mercearias, sapatarias, artesanato etc.), do comércio 

(mercadinhos, armarinhos, farmácias etc.), ou de serviços (salões de 

beleza, borracharias, oficinas mecânicas)[...] 

 

 Notadamente, os empréstimos concedidos são destinados à formação 

capital de giro, com "Giro Popular Solidário", à aquisição de máquinas, 

equipamentos e realização de reformas. Sobretudo demonstram necessidade de 

investir o dinheiro auferido em capital de giro que em ativos fixos. (Rosa e Castelar, 

1999).  

 

Diante dos perfis assinalados pelos autores apreciados, fica nítido que a 

perspectiva de tomada de credito é pertinente aos setores assinalados e, sobretudo, 

ao setor informal, que devido à conjuntura político-tributária e de acesso a 

formalização burocrática dos empreendimentos os inibe a formalização e ao acesso 

ao sistema financeiro tradicional. Por conseguinte, tais fatores os prendem a uma 

estrutura de acesso ao crédito informal e amador, sendo muitas vezes, senão em 

sua totalidade feito empréstimos a agiotas, familiares ou outras fontes escassas. 

Gerando assim uma limitação do poder de competitividade destes micros 

empreendedores, já diminuto, senão ínfimo, que lidam com seus negócios, em sua  
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maior perspectiva, como sendo de subsistência.  Obviamente em função do perfil 

socioeconômico dos empreendedores.  

 

Todavia, além do perfil social e da conjuntura econômica, há escassez de 

informações para mensuração do setor informal e quantificar a demanda de credito 

para este setor. Estudos feitos nessa direção baseiam-se em dados colhidos a partir 

de pesquisas feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, que 

consegue, ainda que de forma evasiva, compor dados de todas as regiões 

brasileiras. As mais significativas são pertinentes aos dados da Economia Informal e 

Urbana (ECINF), as pesquisas sobre os domicílios ou famílias feitas através da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, e o Censo Demográfico, que 

contém informações mais extensas sobre a população brasileira. Portanto, com base 

nestas pesquisas tem-se tido a dimensão estrutural deste mercado informal e a 

demanda para o setor de microfinanças. (SOUZA, 2008). 

2.6.2 Mercado Produtivo 
 

 Conforme a pesquisa do PNAD e da ECINF 2003, ainda estimando a 

população brasileira economicamente ativa e informal e os seus aspectos quanto a 

sua ocupação do setor informal urbano. Desta pesquisa, foi identificado que 

10.335.962 milhões de pessoas contribuem com o setor informal da econômica. Não 

obstante, desta gama da população, que corresponde a 7% da população urbana do 

Brasil, somente 626.617 pessoas utilizaram ou obtiveram acesso ao crédito para as 

suas atividades, por meio de instrumentos legais ou formais. o que nos leva a 

concluir que para manter-se no mercado esta parcela da população usa para 

manter-se no mercado. 

     

Tabela 1 – Mercado Produtivo da Indústria de Microfinanças Urbana 
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2.6.1 Oferta 

 

A tabela abaixo representa esta certeza de que a grande parte do setor informal 

atua sem acesso aos concessores tradicional de credito, o que representa uma demanda 

gigantesca a ser suprida. 

 

Tabela 2 – Utilização de fontes de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souza (2008), em sua obra argumenta que, O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aceitou que para uma estimativa 

mais exata da demanda por microfinanças, fazia-se necessário aplicar a 

metodologia de Robert Peck Christen, desenvolvida em 2001 para subsidiar estudo 

sobre a indústria de microfinanças na América Latina, denominado 

Commercialization and mission drift: the transformation of microfinance in Latin 

America, a qual consiste em aplicar o redutor de 50% sobre o cálculo da demanda 

potencial, assumindo que apenas metade das atividades informais são elegíveis e 

demanda produtos microfinanceiros. A taxa de 50% é aplicada aqui no sentido de 

permitir uma comparação direta entre a taxa de penetração no Brasil e as de outros 

países latino-americanos. Assim, a partir do modelo desenvolvido pelo SEBRAE, o 

BNDES aplicou a metodologia de Christen constatando que em 2002 havia no país 

uma demanda potencial para microfinanças de 8,2 milhões de pequenos negócios. 

 

Desta forma, é de se considerar, segundo os órgãos de estimativas e 

projeções que a demanda do produto microcrédito é um mercado em completa 

ascensão e que trataria de uma questão de tempo atingir esse demanda. Não 

obstante, a carteira do Crediamigo saltou as perspectivas de crescimento,  
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atendendo a quantia de 1.547.587 milhões de clientes acumulados durante a sua 

trajetória segundo  
 

Soares & Sobrinho (2007 apud, SOUZA 2008, p.58) assevera que é 

estimado, em âmbito mundial, que mais de trinta milhões de pessoas têm acessos a 

serviços micro financeiros ofertados por mais dez mil instituições especializadas. 

Dentre essas instituições, algumas centenas já podem ser consideradas entidades 

financeiras maduras, que ofertam serviços de forma adequada. 

 

Citando Monzoni (2006, P.66) afirma que:  

 
[...] Estimar a oferta de microfinanças no Brasil sempre foi tarefa 
difícil, seja pela pulverização das instituições, seja pela dinâmica que 
envolveu o setor recentemente [...] As singularidades específicas de 
cada região no Brasil, como renda per capita média, população 
economicamente ativa e valor médio dos empréstimos, dificultam 
qualquer comparação em bases absolutas. Além disso, quando 
considerados os números que envolvem o Banco do Nordeste do 
Brasil, que representa hoje cerca de 60% do mercado de 
microcrédito no país, qualquer análise fica enviesada [...]. 
 
 

Uma verdade dita, haja vista as proporções continentais do Brasil e 

proporcionalmente a sua incapacidade de gerar dados precisos quanto à estimativa 

da economia informal e, conseqüentemente, mensurar precisamente a oferta de 

microcrédito. 

 

Em outra observação temos o fluxo crescente da econômica brasileira, 

liderado pelos programas desenvolvimentistas do governo Lula nos seus dois 

mandatos, na qual demanda por credito foi consideravelmente elevada em função, 

principalmente, do acesso ao emprego e a renda das populações menos abastadas. 

Desta forma, torno-se uma grande possibilidade explorar o microcrédito nas 

camadas socioeconômicas mais desprovidas de acesso ao credito e renda que, por 

meio destes programas de inclusão do governo petista possibilitou esta demanda 

por credito que até então estava carente. 
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Souza (2008, p.58) conclui que: 
 

[...] Considerada um nicho de mercado a princípio não atraente para 
a banca tradicional, a indústria de microfinanças possui 
especificidades próprias na oferta de crédito e serviços financeiros à 
população de baixa renda, sendo formada por instituições financeiras 
convencionais e instituições de microfinanças (IMF). A indústria de 
microfinanças compreende (a) os bancos públicos e os bancos 
privados, que trabalham com o mercado de microcrédito por meio de 
carteira especializada, sem abandonar seu nicho tradicional (primeiro 
piso), ou por meio do repasse de recursos às demais IMFs, que 
operacionalizam carteira de microcrédito (segundo piso); (b) as 
financeiras, algumas das quais coligadas a bancos privados; (c) os 
chamados bancos do povo, que operam por meio de fundos públicos, 
estaduais e municipais; e (d) as Organizações Não-Governamentais 
(ONG), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) e Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCM) [...] 
 

 

De acordo com o Soares e Sobrinho (2007, p.29), na classificação feita em meados 

de 2006, no Brasil existiam cerca de 228 instituições que ofereciam micro credito produtivo e 

orientado e outros serviços, as quais formavam juntas uma carteira de 1.094.758 de clientes 

ativos. 

 

Tabela 3 – Instituições de microcrédito no Brasil 

 
 

 

 Destas instituições destacamos o Banco do Nordeste – BNB, que no 

programa do Crediamigo, no seu relatório 2010 o órgão elencou 314 unidades do  
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programa em mais de 1800 municípios do Nordeste, norte de Minas Gerais, Distrito 

federal, Espírito Santo e Rio de Janeiro, possuindo uma carteira ativa em mais de 

742 mil clientes, sendo em Fortaleza-Ce, sua carteira ativa acima dos 51mil clientes, 

e disponibilizando um montante superior aos R$ 2 bilhões de reais para o projeto 

somente no ano referido. Ultrapassando em poucos meses o dado mais relevante de 

Soares e Sobrinho (2007) postou em sua obra. Verificando a figura abaixo: 
 

Figura 3 – Pontos de Atendimento do Crediamigo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Crediamigo 2010. 

 

 

Logo, tornando este dado um demonstrativo do potencial tácito existente por 

microcrédito no Brasil. Leva-nos a evidenciar a indústria de microfinanças, em 

especial ao do micro credito produtivo e orientado, um mercado atrativo por 

possibilitar as instituições financeiras ampliarem seu mix de produtos bancários e, 

por conseguinte, atingirem ampliarem suas receitas. Além do mais a parti desta 

política de microcrédito e a sua concessão as instituições acabam por abordarem 

problemas crônicos no país como: desenvolvimento, geração de emprego e renda 

que é alcançado, em muitos casos, pela concessão de credito a 

microepreendedores. 
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Quando elencamos as instituições convencionais do setor financeiro, 

observamos que estas possuem uma estrutura organizacional voltada para suprir a 

demanda das camadas de maior poder aquisitivo. Para se inserir no novo modelo 

que contempla a economia informal, mas ao mesmo tempo favorece o 

desenvolvimento e geração de emprego e renda, as instituições precisam rever sua 

forma institucional de ser e adotarem medidas inclusivas para favorecer a concessão 

de crédito e, por conseqüência, oferecer seus produtos a um número maior de 

clientes ativos. (Souza, 2008) 

 

Recorrendo a Fernandes (2008), este discorre sobre o sucesso da oferta do 

microcrédito como: 

 
[...] Ainda que de impacto reconhecidamente positivo na promoção 
do desenvolvimento, o êxito dos programas de micro-crédito 
dependerá, contudo, da salvaguarda de três condições 
fundamentais: 
a) Deverá alcançar toda a população pobre, excluída de qualquer 
serviço financeiro, ajudando-a a criar activos de riqueza, reduzindo, 
assim, a sua vulnerabilidade; 
b) As instituições de micro-crédito deverão ser financeiramente 
sólidas e auto-suficientes; 
c) As instituições micro-financeiras, ao serem reguladas por uma 
entidade de supervisão, tomam parte activa no sistema financeiro do 
país e passam a ter acesso ao mercado de capitais.[...] 

 

Citando Galvão (2005 apud Fernandes, 2008), conclui se que: 

 
[...] A existência de boas infra-estruturas de comunicações, a maior 
proximidade das populações,elevados níveis de educação e melhor 
inter-relação da micro-empresa com a economia local ou regional 
contribuem, igualmente, para o melhor desempenho das instituições 
micro financeiras.O governo deverá zelar pela criação de condições 
macroeconômicas favoráveis á estabilidade e integridade das 
instituições micro-financeiras e exercer a sua supervisão através de 
instituições próprias[...] 
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EVOLUÇÃO DO CREDIAMIGO COMO FUNDO DE MICROCRÉDITO 
 

3.1 Histórico do Microcrédito. 
 

O microcrédito tem suas raízes mais profundas do que se possa imaginar. 

Uma das datações mais antigas conta-se que em 1846 no sul da Alemanha uma 

associação denominada Associação do Pão, foi criado pelo pastor Raiffeinsen que, 

após um rigoroso inverno, deixou os camponeses a mercê de agiotas. Então, o 

pastor lhes ofereceu farinha de trigo para fabricação e comercialização de pão para 

geração de capital de giro. Com o passar dos anos a associação cresceu e 

transformou-se numa cooperativa de credito a população pobre. (FERNANDES, 

2008) 

 

A parti daí é possibilitado observar vários exemplos de modelos de aplicação 

do micro credito a população desamparada dos serviços bancários no mundo todo 

como, por exemplo, o Caísses Populaires no Canadá em 1900; o Fundos de Ajuda 

nos EUA em 1953; o Grameen Bank em Bangladesh, 1973; o Banco SOL na Bolívia, 

entre outros exemplos mundiais. (BARONE, 2002) 

 

Não obstante, o Brasil possui seus expoentes quanto à concessão de micro 

credito direcionado as classes sociais desprovidas de acesso a ao sistema bancário 

clássico deste a década de 70 do século passado que veremos a seguir de forma 

mais detalhada. 

 

3.2 O histórico do microcrédito no Brasil 
 

          No Brasil, antes do maior caso de sucesso nacional referente ao micro credito: 

o Crediamigo. Existiram e existem outros casos de sucesso desta medida de acesso 

ao credito a população de baixa renda. 

          O principal projeto nesta área, antes do Crediamigo, no Brasil deu inicio as 

suas atividades meados de 1973, denominado programa UNO que, nas cidades de  
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Recife e Salvador, atuaram como fonte de credito a população desprovida de acesso 

as soluções de crédito.  

 

          Este projeto teve a ação idealizadora e como assistência técnica da 

organização não governamental Accion, na época, AITEC, e com a participação de 

entidades empresariais e bancos locais. 

 

O programa UNO, além de fornecer acesso ao crédito também atuava 

amparando os solicitantes do crédito com treinamentos técnicos na área de 

gerenciamento e indo adiante, produzindo material sobre o perfil socioeconômico 

dos micros empreendedores.  

 

Este trabalho culminou na concessão de credito a milhares de negócios na 

década de 70 e 80 do século passado e ainda com a fomentação de  cooperativas, 

associações e grupos de compras.  

 

No entanto, mesmo diante ao sucesso vivido ao longo de quase duas 

décadas de existência, p programa UNO deixou de existir em virtude da baixa 

liquidez que acumulou ao longo deste período que, segundo Barone (2002 p.15), 

poderia ter sido remediado com as seguintes medidas: 
 

i. Transformando as doações em patrimônio financeiro que poderia ser 

emprestado a juros de mercado, gerando assim receitas e capitalizando o projeto; 

ii. Negociando com parceiros a cobrança de juros reais em todas as 

linhas de credito que operava, a fim de se ter ganho para capitalização. 

 

Portanto, mesmo diante um programa singular de micro credito, a má 

qualidade de gestão e falta de criatividade administrativa para buscar soluções de 

caixa impediram do programa UNO alavancar um historio durável de sucesso como 

seus semelhantes Grameen Bank, do banqueiro Muhammad Yunos, em 

Bangladesh, o BanSol – Banco da Solidariedade na Bolivia e do caso nacional 

Crediamigo, sustentado pelo Banco do Nordeste- BNB. 
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Há outros casos nacionais podemos elencar em diversas regiões do Brasil, 

que incidem contra o problema do acesso à medidas desenvolvimentistas e  de 

inclusão social pelo micro credito, como os citados abaixo: 

a. A rede CEAPE 

b. O banco da MULHER 

c. A Portosol 

d. O VIVACRED 

e. O programa de credito produtivo Popular 

f. Programa SEBRAE de Microcrédito 

g. Caixa Econômica Federal 

 

Desta forma, fica claro que, no Brasil, existem diversos casos e iniciativas 

tanto privadas como publicas de concessão de credito aos empreendedores 

desprovidos de acesso ao micro credito. Como o objeto de estudo deste trabalho 

concerne em observar a rentabilidade do programa Crediamigo do BNB adiante 

estaremos minutando o histórico do projeto mencionado e dissertando a respeito de 

seu cerne histórico.  

 

3.3  O Crediamigo  
 

Segundo o relatório 2010, no seu histórico e cerne institucional, o banco foi 

criado em 1952 para reduzir a desigualdade socioeconômica entre o Nordeste e as 

outras regiões do país, o Banco do Nordeste é a maior instituição da América Latina 

voltada para o desenvolvimento regional. Como órgão executor de políticas públicas, 

cabe-lhe a operacionalização de programas como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e a administração do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Nada mais justo e direcionado 

para um banco que nasceu com o propósito desenvolvimentista e cujo legado é 

fortalecer uma das regiões mais carentes de políticas publicas no Brasil. 

 

Desta forma o Crediamigo iniciou-se com um projeto piloto em 1997, 

passando efetivamente a operar em 1998 com a abertura de 45 unidades, e 

atualmente está presente em 1.829 municípios do Nordeste, norte de Minas Gerais e  
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Espírito Santo. O programa tem por finalidade fornecer pequenos empréstimos entre 

R$ 100,00 a R$ 4.000,00, de acordo com a necessidade e o porte do negócio, 

realizando-se de forma não burocrática para que micros empreendedores financiem 

seus negócios em troca do chamado "aval solidário", uma fiança, oferecida pelo 

empréstimo, em nome de um grupo formado para tanto, de maneira que aquele não 

é fornecido individualmente, mas sim a grupos de pessoas que se responsabilizam 

solidariamente por seu pagamento. (Gussi e Silva, 2011). 

 

Confirmando assim sua estratégia declarada na sua Visão, Missão e Valores 

organizacionais relacionados abaixo: 

 
Missão 

Contribuir para o desenvolvimento do setor microempresarial 

mediante a oferta de serviços financeiros e de orientação 

empresarial, de forma sustentável, oportuna e de fácil acesso, 

assegurando novas oportunidades de ocupação e renda do Brasil. 

 

Visão 

Ser referência local e global no mercado de microfinanças, pela 

dimensão, impacto social e qualidade no atendimento às 

necessidades dos empreendedores brasileiros. 

 

Valores 

Confiança, Ética, Inovação, Responsabilidade  Social, Superação, 

Transparência e União. 

 

3.4 Processo de concessão de credito do Crediamigo 
 

O Programa estudado em 2010 contava com mais de 2.894 assessores de 

crédito, e estava presente em 1.829 municípios por meio de 314 pontos de 

atendimento, oferecendo capital de giro e investimento fixo, com valores que oscilam  
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de R$ 100,00 a R$ 15.000,00, a uma taxa efetiva de encargos de 0,99% a 2,95% ao 

mês, acrescentado a TAC de 3% sendo o prazo de pagamento de 2 meses até 36 

meses no ano de 2009. No entanto, ressalva-se que a quantidade de operações 

com valores de R$ 100,00 a R$ 3.000,00 totalizava 92% dos montantes negociados. 

(BNB, Relatório Anual Crediamigo 2009). 
 

Além do aspecto técnico descrito anteriormente quanto aos resultados 

recentes do programa Crediamigo em 2010, a principio, notadamente devemos 

recorrer a experiência do modelo de credito popular, portanto partir da conhecimento 

de Yunus, as primeiras instituições de microfinanças, utilizaram processos de crédito 

semelhantes elencados abaixo (LEANDRO, 2009): 

 

1) utilização da figura de agentes de crédito para abordagem e 

acompanhamento dos clientes;  

2) o aval solidário como forma de garantia dos créditos emprestados, 

no sentido de substituir as garantias tradicionais exigidas pelos 

bancos e  

3) a concessão dos empréstimos em prazos curtos e valores 

crescentes que objetiva disciplinar o público atendido no pagamento 

das prestações.  

 

Outra característica marcante das instituições de microfinanças é que 

viabilizam a sua sustentabilidade privilegiando sempre o equilíbrio entre os enfoques 

financeiro e social de suas carteiras de clientes. Os agentes de crédito, no setor de 

microfinanças, vêm substituindo a forma tradicional dos bancos comerciais 

concederem empréstimos, visto que muitos deles apostam principalmente na 

tecnologia, utilizando ferramentas como o Credit Scoring, para definição dos valores 

e prazos dos créditos a serem liberados e não fazendo distinção entre créditos para 

o setor produtivo e créditos para o consumo. Uma marca que é amplamente 

abordada na literatura especializada como princípios do empreendedorismo social, 

como a justificativa de agregar valor a sociedade, identificam e buscam oportunidade 

onde outros vêem problemas, entre outras características relatadas e exemplificadas  
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na obra de Dias (2009), no entanto, como este trabalho não tem foco no 

empreendedorismo social não nos atentaremos a esta perspectiva. 

 

Nas palavras de Leandro (2009, p. 60) “a escolha dos agentes de crédito é 

creditada pela necessidade de uma análise apurada dos negócios do público em 

potencial, acompanhamento rigoroso dos empréstimos concedidos, bem como pela 

assessoria a ser prestada aos clientes ao longo do período de pagamento das 

prestações, considerando, principalmente, o perfil do público atendido”.  

Já Yunus (2000, p. 202) discorre como: “Ao contrário do que ocorre nos 

outros bancos comerciais, nossos funcionários são, antes de mais nada, professores 

preocupados em levar os financiados a descobrir seu potencial oculto, a ampliar 

seus horizontes, em suma, a dar o melhor de si.” Logo, uma prova clara de que os 

requisitos aplicados na metodologia de implantação do microcrédito nas camadas 

sociais menos abastadas parte além de uma visão empreendedora que concerne a 

rentabilidade do negocio , uma preocupação de transformar o negócio sustentável e, 

por conseguinte, transformar a vida da população local. 

 

Recorrendo novamente a Leandro (2009, p.69) o autor crer que a utilização 

do aval solidário foi outra forma criativa e necessária para viabilizar o acesso ao 

crédito pela população de baixa renda. Além da dificuldade de se conseguir um 

avalista o acompanhamento dos pagamentos fica facilitado nessa sistemática.  

 

Por fim, dentre as principais semelhanças das metodologias utilizadas pelas 

instituições de microfinanças, destaca-se a concessão de créditos em prazos curtos 

e valores crescentes. Essa estratégia justifica-se pelo fato de que o beneficiário do 

crédito deve aprender com o empréstimo como definir a sua real necessidade de 

crédito, iniciando-se assim os fundamentos para um futuro planejamento de sua 

atividade econômica em bases mais empresariais. Yunus (2000, p. 135) destaca 

ainda outra justificativa, “Resolvi fazer exatamente o contrário: as prestações seriam 

tão pequenas que o indivíduo nem se daria conta da saída do dinheiro. Era um 

modo de superar o bloqueio psicológico que representa o fato de ”se separar de 

tanto dinheiro”. 
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No Brasil, a metodologia de concessão de microcréditos não difere muito do 

que é utilizado em outras partes do mundo, como citado anteriormente quanto ao 

programa de maior visibilidade mundial: o Grameen Bank. Desde a primeira 

experiência registrada do Programa UNO até o Crediamigo do Banco do Nordeste, 

destaque nacional de microcrédito, o processo de crédito traça caminhos análogos 

em suas diversas instituições de microcrédito produtivo e orientado.  

 

Possivelmente essa realidade poderá mudar no Brasil com a chegada dos 

grandes bancos comerciais no mercado de microfinanças, os quais utilizam 

tecnologias sofisticadas de análise de concessão de créditos e privilegiam os 

créditos individuais, diferentes dos métodos tradicionais atualmente adotados pelas 

instituições de microfinanças. Desta forma, sendo desarmônico ao modelo que tem 

também como características elementos do empreendedorismo social. (Leandro, 

2009) 

 

Embora sendo um produto financeiro o Crediamigo tem metodologia de 

crédito específica e sua principal diferença, em relação às demais metodologias de 

grupos solidários, convive no fato de que, existir análise financeira do negócio, que 

na óptica financista tradicional é um equivoco. Assim, a principal filosofia do 

Crediamigo Comunidade ou dos bancos comunitários está na análise do caráter dos 

clientes. Caráter aqui entendido como o “conjunto de traços psicológicos e/ou morais 

(positivos ou negativos) que caracteriza um indivíduo ou um grupo” (FERREIRA, 

2004 apud LEANDRO, 2009). 
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 ESTUDO DO IMPACTO DO MICROCRÉDITO PARA OS CLIENTES DO 
CREDIAMIGO  
 

4.1 Análise dos dados recolhidos 
 

Realizada a mostra da população escolhida de acordo com a ativação da 

sua conta do credito sob as seguintes variáveis: as condições de crédito, as 

características do negócio e o impacto dos negócios.  

 

O público-alvo desta pesquisa reuniu 48 questionários para a mensuração 

dos dados quanto a rentabilidade da linha de microcrédito Crediamigo. 

 

A primeira parte dos questionários foi exposta a uma quantidade de 25 

clientes ativos prospectados na agencia do Crediamigo no bairro Montese em 

Fortaleza-Ceará. Mediante a permissão do coordenador do posto na localidade e 

sob a autorização prévia da Gerente de Ambiente em exercício, Srª Iracema 

Quintino, que fez a prévia indicação da quantidade de entrevistados para o trabalho 

acadêmico referido. 

 

Os 23 questionários restantes foram prospectados de clientes ativos do 

Crediamigo assimilados mediante a busca por indicação dos coordenadores do 

microcrédito da Agência BNB do bairro Montese, na qual a maioria ficava situada 

com seus negócios nos bairros adjacentes. Destes, 12 testes foram aplicados on-

line e 11 presenciais. 

 

Quanto aos que responderam online o questionário, todos sabiam ler e 

escrever e possuíam o ensino médio completo, enquanto 40% tinham concluído o 

ensino superior, embora 40% estavam com o ensino superior incompleto e apenas 

20% não tinha o ingresso ao ensino superior. Uma evidência de que o acesso ao 

microcrédito está penetrando em outras camadas sociais e não estando restritas 

somente as classes D e F, objetos do Crediamigo. 
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 A pesquisa apurou um quadro no qual 69% dos participantes era do 

sexo feminino, enquanto 31% pertenciam ao sexo masculino. Condizendo com o 

relatório 2010 na qual vislumbrou 67% da participação na tomada de credito sendo 

do sexo feminino e 33% ao masculino. Conforme observamos na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 – Gênero dos Participantes 

Gênero dos participantes 
Entrevistados 

Frequencia % 

Masculino 15 31% 

Feminino 33 69% 

   

   
Total 48 100% 

 

Fonte: Pesquisa Direta. Fortaleza, maio 2011 

 

Desse perfil, o Crediamigo atinge, nessa faixa de renda, a trabalhadora 

informal, de meia idade, normalmente casadas, excluídas do mercado de trabalho 

formal. Esse perfil está correlato à situação do mercado de trabalho da cidade de 

Fortaleza que, mediante os dados do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 

(IDT), Dieese e Fundação Sead, mais de 50% da população economicamente ativa 

da cidade trabalha na informalidade, sendo que em sua grande maioria, esses 

trabalhadores informais são mulheres, acima de 40 anos e com ensino fundamental. 

(Guissi e da Da silva 2011, p.253 apud Informalidade ainda domina. Diário do 

Nordeste, Fortaleza, 14 mar 2010). 

4.2 Características do Negócio 
 

Quanto às características dos negócios, na pesquisa auferida 23% dos 

entrevistados acreditam pertencer ao ramo de serviços, 59% comércio e apenas 

18% afirmavam pertencer ao setor industrial, com pequenas indústrias de 

confecções. Desta pesquisa, ainda colhemos que 23% se identificam com o negócio, 

ou seja, acreditam que o que fazem é a sua vocação e, portanto, seguem o negócio.  
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Os mesmos valores de 23% foram por necessidade de emprego e renda. O 

dado mais relevante é que 42% da mostra estudada afirmaram que optou pela 

atividade econômica por necessidade de aumentar a renda familiar.  
 

Tabela 5 – Ramo dos Negócios 

Ramo dos Negócios Entrevistados 
Frequência % 

Serviço 9 19% 
Comercio 32 67% 
Indústria 7 15% 

  
 Total 48 100% 

 

Fonte: Pesquisa Direta. Fortaleza, maio/2011 

4.3 Condições de Crédito 
 

Como objetivo especifico este trabalho perseguia o motivo pelo qual os 

clientes do Crediamigo tomaram credito, logo verificou os seguintes padrões de 

comportamento quanto a toma dos empréstimos: 58% tomaram para ampliar o 

negócio, 31% para capital de giro, 10% por vislumbrarem oportunidades e apenas 

4% por outros motivos. O que nos leva a crer que há uma mix de produtos da 

indústria das micro finanças ainda não esgotados pela população de baixa renda, 

isso, indica um mercado em franca ascensão, como demonstra no relatório do 

Crediamigo 2010, na qual nos permite ver que o banco disponibilizou linhas para: 

52% de Giro Popular, 29% Giro Solidário, 13% Crediamigo Popular, 4 Giro Individual 

e 2% Investimento Fixo. Que, mesmo pertencentes ao cenário de microfinanças e 

microcrédito estas modalidades do Crediamigo tem seu valor e destino 

diferenciados.  

 

Das linhas de crédito assinaladas destacando o Giro Popular, detentor de 

52% dos recursos do Crediamigo, que, segundo as características elencadas no site  
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do Banco do Nordeste, tem como predicados disponibilizar recurso para a compra 

de matéria-prima e/ou mercadorias e ao Giro Popular, detentor de 29% da fatia do 

programa do BNB, sendo caracterizado principalmente por possibilitar financiamento 

de capital de giro e pequenos equipamentos para a população.  

 

O que desta forma corrobora com os dados auferidos na pesquisa ao ser 

mensurado as condições pelos quais os microempreendedores e trabalhadores 

informais atendidos pelo Crediamigo solicitam o crédito para suas atividades. 

 
Figura 6- Condição de Crédito 

Condição de Crédito 
Entrevistados 

Frequencia % 

Ampliar Negócio 28 58% 

Capital de Giro 15 31% 

Oportunidade 5 10% 

Outros 2 4% 

Total 48 100% 
Fonte: Pesquisa direta. Fortaleza, maio/2011. 

 

No tocante a quantidade de empréstimos auferidos, 33% dos clientes 

entrevistados afirmaram ter feito a solicitação apenas uma vez, sendo 21% 

concluindo que utilizaram o credito duas vezes, 13% 3 vezes e 19% utilizaram o 

credito mais de cinco vezes. Dos entrevistados em 84% dos casos já terminaram de 

quitar suas prestações, enquanto apenas 16% ainda não ó fizeram. 
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 Tabela N° 7 – Frequência de Empréstimos 

Quantidade de 
Empréstimos 

Entrevistados 
Frequencia % 

1 vez 16 33% 

2 vezes 10 21% 

3 vezes 6 13% 

4 vezes 7 15% 

<5 vezes 9 19% 

   
Total 48 100% 

 Fonte: Pesquisa Direta. Fortaleza, maio/2011 

4.4 Impactos nos negócios 
 

Quanto ao impacto nos negócios, de acordo com a tabela 9, 80% afirmaram 

que a situação do negócio melhorou, enquanto 20% afirmam que a mesma 

encontra-se estável, portanto, conclui-se que para a grande maioria dos 

beneficiários do programa, com o Crediamigo, puderam gozar de melhores 

condições no seu empreendimento após a utilização do mesmo em seus negócios.  

 
         Tabela N°8 – Situação dos Negócios Após o uso Crediamigo 

Situação Entrevistados 
Frequencia % 

Melhorou 34 71% 

Piorou 1 2% 

Estável 13 27% 

   
Total 48 100% 

 

 

             Fonte: Pesquisa direta. Fortaleza, maio/2011 

 

Outro fator a se considerar, pois é salutar evidenciar o quanto do valor 

solicitado é se o valor auferido foi suficiente para impactar o negócio, destes 48% 

dos entrevistados afirmaram que o valor encaixou-se no que eles pretendiam e  
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necessitaram de mais credito para, a curto prazo, investir no negócio. Ainda sim uma 

gama de 32% afirmou que os valores disponibilizados não foram os ideais e que 

realmente precisariam de mais credito no futuro. O que implicou claramente na 

tendência em solicitar mais credito, demonstrado na tabela 10. Ainda no mesmo 

conteúdo, apenas 20% concluíram na pesquisa que os valores auferidos foram em 

parte condizentes com o que realmente os clientes desejavam.  

 

Tabela n° 9 – Solicitação quanto à suficiência de Crédito 

O valor Solicitado e auferido 
foi suficiente? 

Entrevistados 

Frequencia % 

Sim 25 52% 

Não 14 29% 

Em parte 9 19% 

   
Total 48 100% 

Fonte: Pesquisa direta. Fortaleza, maio/2011 

 

Desta forma, pesquisa concluiu junto aos clientes pesquisados que há uma 

necessidade de mais de 65% entre os entrevistados de solicitar mais crédito ante 

35% que acreditam não haver essa necessidade. O que pode ser concluído como 

sendo característica dos negócios dos clientes cruzando a informação de que 58% 

solicitaram o credito em função do crescimento dos seus negócios e, por isso, 

acreditam que irão novamente solicitar mais credito em virtude do crescimento 

constate de seus negócios e a melhoria que o Crediamigo possibilitou ao fornecer 

credito rápido e a baixo custo.  

4.5 impactos no lar 
 

Na pesquisa na qual efetuamos, outro fator a ser ponderado foi o impacto, 

após a utilização do credito nos negócios, do aumento da renda familiar e seus 

benefícios nas famílias dos clientes do Crediamigo. 
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Na analise feita, foi observado que 74% dos clientes entrevistados afirmaram 

que ocorreu aumento significativo da renda de suas famílias em função da 

ampliação dos seus negócios. Logo, uma comprovação dos objetivos específicos 

propostos neste trabalho. 

 

 

 
Tabela N° 10 – Impacto na renda familiar 

Houve aumento da renda 
familiar 

Entrevistados 
Freqüência % 

Sim 34 74% 
Não 1 12% 

Em parte 13 14% 

  
 Total 48 100% 

Fonte: Pesquisa direta. Fortaleza, maio/2011 

 

Portanto isto comprova que o projeto do Crediamigo, hoje é, antes de 

qualquer dúvida um elemento de sucesso das políticas de distribuição de renda do 

governo Lula, comprovado na tabela 12 a seguir concluímos que os programas de 

inclusão social gerados no Governo Lula (2003-2010), em seus dois mandatos, em 

especial o Fome Zero, as bolsas de inclusão social (bolsa família, bolsa gás, etc.) e 

o programa de estimulo ao micro empreendedorismo e renda, fomentado pelo Banco 

do Nordeste – o Crediamigo, foram elemento cruciais para a distribuição de renda e 

redução da pobreza no Brasil. 

 

Prova disto é a redução considerada das famílias em condição pobreza de 

34,40% do total para 22,59% segundo os dados do IBGE. Isso representa um 

avanço inimaginável na história do país e, sem sombra de dúvidas, culminará em um 

legado para contínuos projetos de redução da pobreza e desigualdade social. 
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Tabela 11 – Redução da Pobreza no Governo Lula 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Análise da rentabilidade 
 

Segundo o SEBRAE SP, Rentabilidade indica o percentual de remuneração 

do capital investido na empresa, ou seja, o lucro recebido dividido pelo investimento 

inicial. Daí obtém a rentabilidade de um negócio. 

 

Kassai (1996, p. 9) afirma que: “... A rentabilidade de uma empresa é obtida 

por meio de uma boa conjugação entre preço e quantidade, ou seja, entre Margem 

(Lucratividade) e Giro (Produtividade): Margem de Lucro x Giro do Ativo = Taxa de 

Retorno sobre Investimentos...” 

 

Desta forma observamos que, indiscutivelmente, entre os clientes 

abordados, 71% afirmaram que o processo de microcrédito foi rentável nos seus 

negócios e que em breve voltaria a utilizar o microcrédito para financiar mais 

oportunidades de negócio para suas fontes de renda.  
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Tabela 12 – Rentabilidade dos Negócios 

Rentabilidade dos negócios Entrevistados 
Freqüência % 

Melhorou 35 73% 

Piorou 1 2% 

Estável 12 25% 

      

Total 48 100% 
Fonte: Pesquisa direta. Fortaleza, maio, 2011. 

 

Este dado nos leva crer que o investimento e o retorno sobre o capital 

embolsado junto ao Banco do Nordeste em seu produto Crediamigo proporcionaram 

aos clientes do microcrédito uma remuneração viável ao ponto de que a 

lucratividade fosse nítida aos leigos em contabilidade e, portanto, aceitável a curto e 

longo prazo. Ao ponto de existir demanda para o produto posteriormente. Muito em 

função da credibilidade alcançada junto ao órgão credor (BNB), a facilidade de 

credito e a sua rapidez. 

 

Não obstante, os clientes que solicitam o micro credito também alegam na 

pesquisa efetuada que ocorreu a possibilidade de empreender em outros negócios  

com o credito apoderado junto ao Banco do Nordeste, 52% dos entrevistados 

afirmaram que os valores conquistados, mesmo sendo enxuto, possibilitaram aos 

empreendedores aplicar uma parte da quantia em outras oportunidades e, por 

conseguinte, possibilitou ampliação dos seus negócios. Para o banco há um viés 

comercial muito atrativo, pois os valores disponibilizados atraem o 

microempreendedor e o trabalhador informal a usufruir mais vezes crédito. 
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Tabela 13 – Utilização do Crédito para Outros Empreendimentos 

O Crédito Possibilitou outros 
empreendimentos? 

Entrevistados 
Frequência % 

Sim 26 52% 
Não 19 38% 

Em parte 5 10% 
      

Total 50 100% 
Fonte: Pesquisa direta. Fortaleza, maio, 2011. 

4.7 Vantagens do Microcrédito 
 

Elencamos abaixo as principais vantagens geradas pelo microcrédito, em 

especial, o Crediamigo do Banco do Nordeste – BNB, objeto de estudo desse 

trabalho 

 

� Penetração em segmentos antes não atendidos pelo tradicional 

sistema financeiro; 

� Impacto socioeconômico positivo entre os clientes beneficiários; 

� Redução do desemprego; 

� Incentivo ao empreendedorismo; 

� Melhoria das condições de vida das famílias. 
 

4.8 Desvantagens do MC 
 

Da mesma forma, distribuímos abaixo os principais pontos quanto as 

desvantagens do programa de microcrédito disponibilizado 

� Valores ainda insípidos em relação a demanda; 

� Taxa de juros de mercado ainda elevada; 

� Falta de acompanhamento na utilização do credito no empreendimento. 
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CONCLUSÃO 
 

Nos mais importantes países do mundo, o processo de urbanização é uma 

realidade incontestável desde a revolução industrial no século XVIII. Não seria 

diferente em pleno século XXI no Brasil, um dos lideres da BRICS- sigla que se 

refere a Brasil, Rússia, Índia e China que são expoentes dos países em 

desenvolvimento - e do G-20, considerado um dos países com maior potencial em 

desenvolvimento.  

 

No entanto, em virtude desse crescimento urbano acelerado há um processo 

cruel de apartheid socioeconômico: a informalidade, que desfigura e exclui 

tacitamente os mecanismos produtivos das camadas mais desabastecidas de 

políticas públicas de desenvolvimento da nação. 

 

Historicamente existiu e existem vários exemplos seculares de combate a 

pobreza e a desigualdade por meio da concessão de credito aos desfavorecidos do 

sistema tradicional financeiro a partir do entendimento sobre pobreza utilizado por 

Barros (2002, p.2) é possível considerar o microcrédito como sendo um meio de 

geração de emprego e renda sustentáveis para a população minguante de forma 

sustentável e solidária. 

 

Portanto, o BNB, em sua iniciativa no segundo mandado do governo 

Fernando Henrique Cardozo, instituído em 1998, e, em sua maior dinâmica e 

amplitude, no governo petista de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010, adotou o 

microcrédito como estandarte para alcançar a população desprovida de credito e, 

por conseguinte, promover dignidade, renda e desenvolvimento regional, que são 

elementos da cerne institucional do banco. 

 

Desta forma, elencamos neste trabalho uma breve exposição quanto ao 

conceito do micro-credito e a sua analise quanto a seus conceitos referenciais como, 

credito micro-credito, microfinanças, micro credito orientado e produtivo, a demanda 

e oferta de microcrédito 
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Portanto, este trabalho alcançou em sua pesquisa os objetivos propostos, 

primeiramente quanto a condição pelo qual o beneficiário do microcrédito, ao 

identificar segundo ao recorte proposto que 58% utilizam o crédito para ampliação 

do seu negócio, evidenciado que o cliente Crediamigo busca mecanismos de 

melhorias do empreendimento para o seu crescimento. 

 

O segundo objetivo deste trabalho foi quanto a rentabilidade, dai auferido que 

71% dos entrevistados concluiu que os valores disponibilizados pelo Banco do 

Nordeste proporcionaram rentabilidade para dá continuidade as suas atividades 

econômicas. Evidenciando o Crediamigo como instrumento eficaz ao acesso ao 

crédito e, por conseguinte, distribuição de renda e melhoria de vida da população 

informal. 

 

Por fim, o ultimo objetivo deste trabalho, quanto ao impacto na renda das 

famílias beneficiadas pelo programa Crediamigo, foi possibilitado junto a pesquisa a 

conclusão de que 74% dos entrevistados afirmaram que a renda familiar foi 

impactada positivamente após a utilização do microcrédito. O que nos leva a 

conclusão da eficiência do programa do Banco do Nordeste em além de conceder o 

credito para a população desprovida do acesso ao sistema tradicional, afetar 

positivamente a renda da população. 

 

Portanto concluímos que os objetivos propostos foram alcançados na 

pesquisa, o que demonstra a eficiência do microcrédito, em especial, o programa 

Crediamigo em penetrar nas camadas sociais desprovidas do acesso ao sistema 

tradicional de crédito. Possibilitando, desta forma, rentabilidade nos negócios e, por 

consequência, influência na renda familiar dos microempreendedores e dos 

trabalhadores informais. 
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APÊNDICE A 
 
 

QUESTIONÁRIO 
Com objetivo de fazer o trabalho de fim de curso em Administração de 

Empresas, grau bacharelado pela Faculdade 7 de Setembro, solicito a sua 

colaboração para responder com clareza as questões abaixo. 

Agradecemos antecipadamente sua colaboração que é muito valiosa para o sucesso 

do trabalho acadêmico.  

 

1. Identificação 

1.1 Idade _______ 

1.2 Sexo Masculino               Feminino  

1.3 Nível ES escolaridade: 

Sabe ler e escrever: Sim          Não 

Ensino Fundamental (1 ao 9 ano) : completo           Incompleto 

Ensino Médio (1 ao 3 ano):     completo           Incompleto 

Ensino Superior: completo           Incompleto 

1.4 Estado Civil: ____________ 

1.5 Qual número de membros na família 

1 a 2 

3 a 5 

6 a 8 

+ 8 

Nenhuma das respostas acima 

1.6 Tem Filhos 

Sim  

Não 

1.7 Caso sim, quantos? 

1-2     

3-5      

6-8 

+8 
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2. Características do Negócio 
2.1 Qual o ramo da atividade para usar o micro credito? 

___________________________________________________________ 

2.2  Desde quando se dedica a atividade? 

___________________________________________________________ 

 

2.3 Qual razão o levou a optar por essa atividade? 

a. Vocação 

b. Necessidade de emprego 

c. Aumento de renda familiar 

d. Outros 

 

2.4 Localização da atividade? 

a. Ponto comercial 

b. Ambulante 

 

3. Condições de Credito 

3.1 Porque tomou o Microcrédito outra vez? 

a. Ampliar o negócio 

b. Capital de Giro 

c. Oportunidade 

d. Outros 

3.2 Quantas vezes solicitou o credito?  

_____________________________________ 

3.3 Qual o montante? 

1ª vez _____________ 

2ª vez _____________ 

3ª vez _____________ 

3.4 Quantas as prestações para quitação  ? __________________________ 
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3.5 Já efetuou a quitação? 

a. Total 

b. Faltam prestações? Quantas _______ 

 

3.6 Como foi a quitação? 

a. Fácil 

b. Difícil 

c. Mais ou menos 

4. Impacto nos negócios 

4.1 Situação dos negócios: 

a. Melhorou 

b. Piorou 

c. Estável 

 

4.2 O valor solicitado e auferido foi suficiente? 

a. Sim 

b. Não 

c. Em parte 

 

4.3 Há necessidade de solicitar mais credito? 

a. Sim 

b. Não 

4.4 Rentabilidade do negocio melhorou? 

a. Melhorou 

b. Piorou 

c. Estável 

4.5 Credito possibilitou outros empreendimentos? 

a. Sim 

b. Não 

c. Em parte 
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4.6 Houve aumento da renda familiar? 

a.  Sim 

b. Não 

c. Em parte 

 

Obrigado por sua colaboração. 


