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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho de dissertação investiga os resultados da aplicação do 

Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) pelo programa CREDIAMIGO do Banco do 

Nordeste (BNB) em Imperatriz - MA entre 2015 e 2016. Os resultados dessas 

operações são medidos em termos das facilidades ou dificuldades encontradas 

pelos empreendedores no acesso à linha de crédito e pela contribuição dessas 

operações à expansão dos pequenos negócios. A partir de uma revisão da literatura 

sobre o tema do microcrédito, a pesquisa de campo se concentra no levantamento 

dos resultados dessas operações junto a empreendedores que as contrataram no 

período em estudo. Os resultados apurados com os tomadores do CREDIAMIGO 

indicam uma clara expansão e melhoria dos negócios pelo aumento do faturamento, 

sendo que a maioria da amostra credita esta significativa expansão ao incremento 

trazido pela concessão do microcrédito. Foi possível concluir também que o 

microcrédito é importante e atuante instrumento de inclusão socioeconômica, mas 

que requer ainda aprimoramentos para maior expansão e efetividade de seu uso. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis investigates the results of the application of the Micro Produced Oriented 
Microcredit (MPO) by the CREDIAMIGO program of Banco do Nordeste (BNB) in 
Imperatriz - MA between 2015 and 2016. The results of these operations are 
measured in terms of the facilities or difficulties encountered by the entrepreneurs 
access to the credit line and the contribution of these operations to the expansion of 
small businesses. Based on a review of the literature on the subject of microcredit, 
the field research focuses on the survey of the results of these operations with the 
entrepreneurs who hired them during the study period. The results obtained with the 
borrowers of CREDIAMIGO indicate a clear expansion and improvement of the 
businesses by the increase of the billing, being that the majority of the sample credits 
this significant expansion to the increment brought by the concession of the 
microcredit. It was also possible to conclude that microcredit is an important and 
effective tool for socioeconomic inclusion, but that it still requires improvements for 
greater expansion and effectiveness of its use. 
 
 
Keywords: Microcredit. Credit policies. CrediAmigo. 
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1 INTRODUÇÃO 

         

O presente trabalho trata da avaliação dos resultados alcançados pela 

aplicação do programa CrediAmigo em Imperatriz, MA, entre os anos de 2015 e 

2016.  

Apesar das experiências com o microcrédito sejam bem anteriores a esta, 

a mais famosa é a do economista Muhammad Yunus, que criou o Banco Grameen. 

Para esse economista 

 
 
Uma empresa social é projetada e dirigida como um empreendimento, com 
produtos, serviços, clientes, mercados, despesas e receitas: a diferença é 
que o princípio da maximização dos lucros é substituído pelo princípio do 
benefício social. Em vez de acumular o maior lucro financeiro possível - 
para ser desfrutado pelos investidores -, a empresa social procura alcançar 
objetivos sociais (YUNUS, 2008 p. 37). 
 
 

Yunus, com os seus negócios sociais revolucionou a política de crédito ao 

fundar o Grameen Bank, estabelecendo por meio dele um sistema de crédito 

diferenciado e bem sucedido, em que o microcrédito passou a ser acessado por 

pessoas que acima de tudo, precisavam dele para transformar seu status social e 

econômico, através de negócios de fato micro, em que os principais beneficiários, 

inicialmente eram mulheres, sem, no entanto, excluir os homens. 

A ideia partiu da crença de YUNUS (2000), que: 

 

A doação de dinheiro é uma solução temporária e não permanente. Para 
termos uma solução permanente, as pessoas têm de cuidar de si mesmas. 
Só assim elas podem se tornar agentes ativas de mudança. As crianças de 
uma família que depende de subsídios crescem acreditando que não 
precisam trabalhar, que podem sobreviver sem ter de se esforçar para 
melhorar de vida. (YUNUS, 2000). 

 

A necessidade percebida de uma ação mais consistente e duradoura que 

promova renda e inclusão social digna às milhões de pessoas afastadas do trabalho 

e com capacidade para empreender, distanciando-as do simples recebimento de 

parco recurso como a bolsa família por exemplo, que vem como doação única e 

exclusiva do governo, e a visão de que o microcrédito pode ser “a oportunidade”, 

que além de satisfazer essa expectativa pode promover o desenvolvimento regional 

em suas áreas de atuação, estimulam este estudo. 
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Outro fator estimulante para esta pesquisa  é a constatação dos usuários 

do sexo feminino serem maioria dessa modalidade de crédito, desde os primórdios,  

sendo confirmadas na experiência desenvolvida por Yunus e até os dias atuais, 

conforme abordado no capítulo 06. 

Alguns fatos históricos como a revolução industrial e duas grandes 

guerras mundiais serviram para aumentar a população à margem e promover a 

evolução do capitalismo que a partir do surgimento da moeda como objeto de troca, 

que começou a concentrar-se nas mãos de uma minoria privilegiada promovendo a 

esta poder financeiro político e social fez surgir uma classe desprovida de bens e de 

capital, estando obrigado a vender sua força de trabalho; passou a evoluir de tal 

forma que elevou a distância do trabalhador desprovido de posses e obrigado a 

ganhar o seu próprio sustento (salário), da possibilidade de fazê-lo, porque o 

capitalismo é incapaz de garantir emprego continuamente mesmo às mãos de obra 

qualificadas. Estando desempregados e novamente sem o capital, resta-lhes a 

coragem e a criatividade para empreender e a partir daí surge a necessidade de 

meios que os financie (SINGER, 2008). De acordo com o autor, as mudanças 

econômicas que ocorreram a partir de 1500 levaram à criação da classe 

trabalhadora, cuja característica principal foi a necessidade das pessoas dessa 

classe de venderem sua força de trabalho como única possibilidade de 

sobrevivência. 

Schumpeter considera ainda fatos históricos como estímulo ao 

microcrédito: 

 

Mas houveram vários outros fatores que tenderam a  
intensifica-lo: as consequências da guerra, os deslocamentos 
do comércio exterior, a política salarial, certas modificações 
institucionais que levaram as cifras das estatísticas a subirem, 
a política fiscal da Inglaterra e da Alemanha (também teve 
importância nos Estados Unidos a partir de 1935) etc. Alguns 
deles são, sem dúvida, sintomas de uma “atmosfera” na qual o 
capitalismo só há de funcionar com eficiência decrescente.” 
(SCHUMPTER, 2017) 

 

A questão norteadora deste estudo é: qual a facilidade de acesso e até 

que ponto as operações de microcrédito realizadas através do programa CrediAmigo 

estão contribuindo para o aumento de faturamento dos negócios atendidos?  
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A partir desse problema de pesquisa, o objetivo geral pode ser descrito 

como sendo a identificação dos resultados das operações de microcrédito do 

programa CrediAmigo no período 2015 – 2016 em Imperatriz, MA, tendo como 

parâmetros a facilidade de acesso a essa linha de crédito pelos empreendedores e 

as contribuições dessas operações para a expansão dos negócios. Os objetivos 

específicos do trabalho podem ser descritos da seguinte forma:  

- Demonstrar as características dos programas de microcrédito; 

- Identificar as principais instituições concessoras desse tipo de crédito e 

os volumes aplicados; 

- Identificar as facilidades e as dificuldades encontradas pelos 

empreendedores no acesso a essas linhas de crédito 

- Verificar se essas operações têm levado a um aumento de faturamento 

dos negócios atendidos. 

Para a realização do trabalho, são analisados alguns dados do Banco 

Central do Brasil (BACEN) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

referentes a operações realizadas por meio do Sistema Financeiro Nacional (SFN), 

cadastradas por meio do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do 

Brasil (SCR) e suas análises, sempre buscando elucidar através da investigação 

como está sendo desenvolvida a aplicação do Microcrédito Produtivo Orientado 

(MPO) na microrregião de Imperatriz - MA e quais as consequências em seu 

desenvolvimento. Para subsidiar as respostas a esses questionamentos, tal 

investigação foi realizada de forma secundária e mediante dados bibliográficos do 

Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) do programa CrediAmigo do Banco do 

Nordeste do Brasil – BNB de 2015 a 2016 em Imperatriz-MA, através de pesquisa 

secundária junto ao escritório de coordenação do mesmo em Imperatriz - MA.  

Os resultados evidenciados com esta pesquisa, são demonstrados ao fim 

desse trabalho levando em consideração o cenário local e suas possibilidades e 

entraves. Com esta finalidade, segue-se a esta introdução, o referencial teórico no 

capítulo 2. O capítulo 3 trata dos procedimentos metodológicos e o capítulo 4 

apresenta uma contextualização da região pesquisada. A seguir são apresentados 

os resultados da pesquisa de campo e finalmente as conclusões do trabalho. 
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2 CRÉDITO, POLÍTICAS DE CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Ferguson (2009), as operações de crédito existem desde a 

idade média. Nessa época o crédito era concedido por agiotas e muitas vezes, para 

se recuperar o dinheiro emprestado, era empregada a força. A ocorrência de apenas 

uma insolvência poderia quebrar o negócio, dada a pequena escala das operações, 

normalmente realizadas por judeus (FERGUSON, 2009).  

Dado o elevado risco das operações, foram criados os bancos, capazes 

de conseguir a escala e diversificação de clientes e operações, o que permitiu a 

redução da violência para recuperar-se o dinheiro emprestado (FERGUSON, 2009). 

Para as operações de microcrédito as inovações propostas pelo 

economista Indiano Mohamad Yunus, através do Grammen Bank no fim do século 

XX e início do século XXI, proporcionaram ainda maior segurança ao retorno do 

capital aplicado pelas Instituições Financeiras (IFs), (NERI, 2008). 

Crédito é um termo amplamente utilizado na rotina diária das pessoas, 

traduzido em diversos sentidos, nem sempre com conotação financeira. Porém, o 

crédito a que se refere este trabalho advém do universo das finanças, mais 

especificamente do Sistema Financeiro Nacional (SFN), universo ambientado pelos 

bancos comerciais e demais instituições financeiras e seus respectivos clientes. O 

sistema bancário entende crédito como o ato de colocar à disposição do cliente 

determinado valor mediante promessa futura de pagamento, com data e valor 

previamente ajustados. 

O microcrédito é definido como sendo “a concessão de empréstimos de 

baixo valor a pequenos empreendedores informais e microempresas sem acesso ao 

sistema financeiro tradicional, [...] por não terem como oferecer garantias reais” 

(BRASIL, 2010, p. 11). 

A oferta de crédito à população de baixa renda é uma prática recorrente 

desde à idade média (FERGUSON, 2009) e apesar de recentemente o microcrédito 

ter entrado em evidência, especialmente na segunda metade do século XX e início 

do século XXI, após experiências de visibilidade internacional como a de Mohamad 

Yunus que chegou a ganhar o prêmio Nobel da paz em 2006 (NERI, 2008). Foram 

criadas por Organizações Não Governamentais (ONGs) operando com tecnologias 

operacionais como o uso do aval solidário, através do colateral social e técnicas 

financeiras mais específicas, como a forma de concessão, taxas de juros mais 
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reduzidas e parcelamento mais adequado para o pagamento do empreendedor do 

micro negócio com a intenção de facilitar o acesso ao crédito. 

O novo formato de concessão fez-se necessário devido a características 

do empreendedor do micro negócio tais como a dificuldade em oferecer garantias 

reais e pouco recurso. Seu negócio costuma ter alta rotatividade, mas envolve um 

volume reduzido de recursos financeiros. De acordo com Pinto (2015), a criação do 

Banco Grameen, idealizado por Yunus permitiu o atendimento desse público 

excluído financeiramente.  

Yunus concedeu pequenos empréstimos sem garantias a 42 

comerciantes pobres, sendo que em média foram emprestados 27 dólares a cada 

comerciante. A partir dessa experiência, foi criado o Banco Grameen, sem a 

participação acionária de Yunus. Interessante notar que os acionistas do banco são 

os próprios tomadores dos créditos, o que eleva o nível de responsabilidade entre 

eles (PINHO, 2004). 

Em geral as empresas ofertam o microcrédito por saber que seus 

aspirantes não costumam ter condições para oferecer as garantias reais comumente 

exigidas para as operações de crédito tradicionais. Foram criados procedimentos de 

substituição dessas garantias conhecidos como colaterais sociais1 ou seja, uma 

alternativa aos colaterais financeiros. Sendo o aval solidário2 uma das formas mais 

efetivas de colateral social, conforme ilustra a Figura 1. 

 

                                                           
1 O termo colaterais sociais é usado para especificar os grupos que são formados para obtenção do 
microcrédito com a responsabilidade de se apoiarem financeiramente através do aval solidário para 
garantir a adimplência e consequentemente novas investiduras ao crédito. Costumam ser de até 05 
(cinco) pessoas. 
2 O aval solidário é assim conhecido porque em um grupo de colaterais sociais, a adimplência do 
grupo é responsabilidade de todos, e a situação contrária impede o grupo de novas investidas ao 
crédito. Assim sendo é preciso que cada membro do grupo esteja alinhado com a política para que 
não prejudique os demais membros do grupo. 
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Figura 1 – Sistema do fluxo do crédito entre os microempreendedores 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para Morduch (1999) o instrumento do aval solidário reduz possíveis 

efeitos negativos em termos de informação entre a Instituição de Micro Finanças 

(IMF) e seus clientes, assim como, a seleção adversa e o risco moral (MORDUCH, 

1999). Visto que os tomadores de empréstimos formam grupo, no qual os membros 

se avalizam mutuamente e, os beneficiários ao fiscalizarem uns aos outros evitam a 

inadimplência e o cancelamento dos empréstimos.  

      A seleção adversa3 ocorre pelo fato das instituições financeiras (IFs) não 

serem capazes de distinguir os clientes mais arriscados dos menos arriscados. O 

caso deu certo e por isso é copiado pelas grandes IFs que operam com o 

microcrédito. A IF não conhece o tomador de crédito. Os outros tomadores 

(colaterais sociais) de sua região, o conhecem. 

Dessa forma a IF, pode atender vários grupos de empreendedores do 

micronegócio ao mesmo tempo eles se auto avalizam, dentro do próprio grupo; não 

deixando no entanto de atendê-los individualmente, quando possível, conforme 

ilustra a Figura 2. 

 

 

                                                           
3 A seleção adversa é a escolha feita sem o conhecimento necessário das condições da outra parte 
envolvida. Ou seja, só o próprio tomador do empréstimo é capaz de identificar sua real capacidade de 
pagamento por mais que o agente de crédito se esforce para se aprofundar. 
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Figura 2 - Modelo atual de liberação de crédito por parte das IFs 

Fonte: Office on line(2017), adptado pela autora. 

 

Corolário a isto, a proximidade existente entre os membros do grupo 

provoca uma assertividade no julgamento de valor entre eles, que acabam por 

buscar para si a formação de grupos com pessoas cuja capacidade e compromisso 

de pagamento sejam “garantidas” a todos os membros do grupo permitindo a estas, 

redução nas taxas de juros aplicadas para essa modalidade de crédito, se 

comparado com as demais modalidades oferecidas pelo mercado (MORDUCH, 

1999). Como no aval solidário, as perdas são divididas entre os membros do grupo, 

estes acabam por fiscalizarem-se uns aos outros, reduzindo o risco do grupo e da 

instituição financeira, quanto ao fator perdas (inadimplência). 

Os colaterais se apoiam e se cobram porque cada um tem resguardado 

seu próprio interesse na busca de um novo crédito pois para o agente financeiro ao 

mesmo tempo em que são colaterais sociais, são tomadores individuais de crédito, 

conforme ilustra a Figura 3. 
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Figura 3 - Modos operante do Colateral Social. 

Fonte: Office on line(2017), adptado pela autora. 

 

Além do aval coletivo as IFs utilizam para se resguardar, o sistema de 

crédito progressivo. Nesta modalidade, à medida que o empreendedor consegue 

liquidar o crédito tomado dentro do prazo e de acordo com as condições pactuadas, 

a IF eleva o seu limite para um novo empréstimo, por demonstrar capacidade de 

pagamento satisfatória e por comprovar o investimento proposto.  

Este sistema mostra-se interessante para o tomador por mantê-lo sempre 

com pequeno capital para girar o seu negócio e para a IF, por conseguir controlar a 

sua adimplência e ao mesmo tempo idealizá-lo. E as IFs de micro finanças adotam o 

critério de pequenas parcelas semanais ou quinzenais para amortizar as parcelas e 

utilizam para contato constante com os tomadores o agente de crédito.  

O agente de crédito tem a função de fazer visitas (com temporalidade que 

variam de acordo com a IF) para avaliar o desempenho do empreendimento 

beneficiado com o crédito e perceber se a capacidade de pagamento está sendo 

mantida pelo mesmo. 

Microempreendedores 

usuários do microcrédito 
Instituição 
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É uma figura importante no processo do microcrédito por ter a finalidade 

de diminuir os riscos em geral (morais, financeiros, de imagem) aos quais as IFs 

estão sujeitas, além de estarem habilitados para fornecer suporte técnico e de 

gestão ao empreendedor de micro negócios. 

As práticas como essa, que utilizam o aval solidário em conjunto com os 

agentes de crédito, além de inovadoras são relevantes porque são adotadas pelas 

IMFs em sua busca incessante de obter sucesso na  tarefa de proporcionar acesso 

ao crédito à população excluída do sistema financeiro tradicional por não possuir 

garantias reais. 

Porém esse modelo é oneroso e, na prática eleva o custo final do 

microcrédito para o empreendedor, já que as instituições financeiras não absorvem 

esses custos, repassando-os ao consumidor final. E isto por vezes provoca taxas de 

juros até superiores ao mercado tradicional de crédito. 

A receita do juro é que financia o negócio, porém a necessidade de 

manter agentes de crédito eleva os custos do processo, o que não é bom de acordo 

com Passos (2002): 

 

Os juros devem cobrir os custos financeiros e operacionais, 
mas não devem repassar aos clientes os custos de eventuais 
ineficiências das instituições. No setor micro financeiro, isso 
pode acontecer principalmente porque ainda não existe 
concorrência em muitos países. O grande desafio das IMFs 
"está justamente em desenvolver uma estrutura organizacional 
adequada que permita ao mesmo tempo reduzir ao máximo os 
custos operacionais, sem perda de controle da inadimplência e 
com a cobertura dos seus custos". (PASSOS et al., 2002, p. 
49).  

 
 

Neste caso, o ideal seria que os custos do microcrédito fossem ainda 

menores do que são hoje praticados pelo mercado. (PASSOS, 2002). No entanto, há 

variáveis como a existência do colateral social e os agentes de crédito, já que a 

garantia real é inexistente, que impedem uma redução mais significativa da taxa de 

juros praticada. 

 

2.1 Políticas de Crédito  

 

Para perceber a importância do microcrédito enquanto política de crédito 

implementada importa observar que há muito, vive-se uma época de desigualdade na 
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distribuição de renda percebida na ausência de equidade social, que tem no microcrédito 

grande aliado para reversão. De acordo com Neri (2008), possibilita a inclusão social, na 

medida em que se destina a um grupo de pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a 

outras formas de crédito para ampliarem seus empreendimentos. Pinto (2015) ressalta o 

aspecto social desses financiamentos, na medida em que contribuem também para a 

geração de empregos e renda 

Parte da população ainda se encontra à margem do desenvolvimento 

econômico4 mundial globalizado, e paradoxalmente, esse fato corrobora para o 

surgimento de entraves ao próprio desenvolvimento das nações (BRASIL, 2002). 

Desenvolver a economia e garantir ao mesmo tempo a inclusão social tem sido um 

dos principais desafios dos governos (BRASIL, 2002). 

Na elaboração das Políticas Nacionais de Desenvolvimento Regional de 

2003 - PNDR – o governo brasileiro previa a necessidade de ações autônomas e 

consistentes no âmbito regional que promovessem o desenvolvimento.  

 

 
[...].a Política deve organizar as ações com autonomia e consistência, pois 
se precisa ganhar expressão por todo o espectro das ações de governo e 
da sociedade, catalisando esforços dirigidos a outros campos. Deve, ainda, 
ser capaz de mobilizar os recursos necessários e de operar com eficiência e 
eficácia seus instrumentos de ação mais direta. Com isso, será capaz de 
responder aos principais desafios e problemas do desenvolvimento regional, 
permitindo o alcance de resultados efetivos na redução das desigualdades e 
na exploração de potenciais de desenvolvimento das regiões. (BRASIL; 
PNDR, 2003, p. 15) 
 
 

Nesse sentido há cerca de duas décadas o governo brasileiro tem 

percebido que o fortalecimento do crédito é um dos instrumentos para esse 

desenvolvimento, já que permitiria o apoio financeiro às micro atividades produtivas 

urbanas e rurais dos indivíduos e das empresas. 

 
 
A ideia é consolidar os Programas Mesorregionais dentro de uma agenda 
preestabelecida de ações, que inclui, prioritariamente: infraestrutura clássica 
de média e pequena escala, apoio à inovação e suas práticas em arranjos 
produtivos locais, capacitação de mão-de-obra, apoio à ampliação dos 
ativos relacionais e oferta de crédito para as unidades produtivas. (BRASIL; 
PNDR, 2003, p.35) 
 
 

                                                           
4 O desenvolvimento econômico de um país ou estados-nação é o processo de acumulação de 
capital e incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva ao aumento da 
produtividade, dos salários, e do padrão médio de vida da população (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 
20). 
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Essa oferta de crédito proposta pela PNDR 2003 pressupõe ações de 

microcrédito nas diversas regiões do Brasil que necessitam de estímulo ao 

crescimento econômico. 

 
As ações serão, portanto, desenvolvidas preferencialmente à escala 
mesorregional. Nesse âmbito, cabe assinalar, ainda, a importância das 
regiões do Semi-Árido nordestino e da Faixa de Fronteira como áreas 
especiais, ambas por serem estrategicamente importantes para o 
desenvolvimento e a integração nacional. A primeira, por ser uma sub-
região tradicionalmente com precárias condições de vida e baixa atividade 
econômica (tem 40% da população do Nordeste e responde por apenas 
20% do PIB regional). (BRASIL; PNDR 2003, p.35) 
 
 

E como a PNDR anseia por um desenvolvimento nacional a partir das 

regiões, prepara ação junto às mesorregiões considerando as menos desenvolvidas 

para ensejar o resultado esperado. 

O fomento de um crédito barato e com exigência de baixa ou nenhuma 

garantia poderia nesse caso, suprir a necessidade dos micros empreendimentos 

desenvolvidos por empreendedores de baixa renda, das camadas mais baixas da 

sociedade, para o desenvolvimento de suas atividades urbanas e rurais e se 

consolida como um desafio aos governantes que precisam além de promover o 

desenvolvimento econômico, garantir a inclusão social dessa faixa da sociedade. 

(CARDOSO, 2002). 

A essa modalidade de empréstimo/financiamento, denominada 

microcrédito os governos têm recorrido sistematicamente para a redução da 

desigualdade social:  

 
[...] tendo em vista a dimensão continental do nosso País e a enorme 
desigualdade que queremos combater, é necessário, ainda, promover uma 
grande expansão desta atividade que responda às exigências de 
multiplicação de empreendedores de micro negócios, formais e informais, 
estabelecidos e iniciantes. (CARDOSO, 2002, p. 5) 
 
 

De fato, a dimensão territorial do Brasil como aludiu Ruth Cardoso de 

Mello (2002), remete à necessidade de parcerias para que os governos consigam 

reduzir a desigualdade social com o uso do microcrédito. Pois a equidade social só 

se fará quando a população atingida pelo processo agir como multiplicadora do 

mesmo. E os relatos mostram que as experiências sobre o microcrédito são 

satisfatórias e promovem desenvolvimento econômico. 
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[...] foram desenvolvidas por instituições do setor privado, sem fins 
lucrativos, e algumas se inspiraram na iniciativa do Prêmio Nobel 
Muhammad Yunus, com o Grameen Bank de Bangladesh, por instituições 
públicas estaduais e municipais que criaram entidades genericamente 
denominadas de Banco do Povo e pela ampliação de atuação dos bancos 
públicos federais. No Brasil, destaca-se o Programa CrediAmigo do Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB). (MATOS; MACAMBIRA; CACCIAMALI, 2014, 
p. 6) 
 
 

No cenário financeiro atual outras modalidades de microcrédito se 

sobressaem nos programas públicos nacionais como o Programa Nacional de 

Agricultura Familiar (PRONAF) e o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO). Sendo o 

primeiro no universo do agronegócio e o último para pessoas físicas e jurídicas que 

possuam micro empreendimentos comerciais e/ou industriais. 

De acordo com o Banco Central do Brasil:  

 
 
O microcrédito tem o importante papel de trazer para o mundo dos negócios 
o empreendedor nato que ainda não conseguiu empreender por falta de 
capital. Esse empreendedor com sua capacidade, movimenta a economia 
mesmo que informal e lentamente pelo volume das oportunidades que tem 
em paralelo com a capacidade que tem de aproveitá-las. (BRASIL, 2017, p. 
1) 
 
 

Neste cenário, o empreendedor ao fazê-lo, interfere no mercado local, 

movimenta-o e provoca o crescimento econômico neste e no seu entorno. No 

entanto, essa interferência e movimentação não estão sendo tão assertivas quanto 

deveriam, ao passo que atingem com mais efetividade os locais onde os 

empreendedores das micro atividades lucrativa tiveram acesso ao crédito e este por 

sua vez, não é alocado com vista ao desenvolvimento das regiões, quer por mal 

planejamento, quer por incapacidade de acompanhamento real. Singer e Ansari 

apud Lemos (2007) fazem uma distinção entre o desenvolvimento econômico e o 

aumento do produto nacional bruto (PNB), na medida em que o desenvolvimento 

econômico implica na diminuição da pobreza no nível do indivíduo. Portanto, o 

desenvolvimento econômico implica em crescimento do PNB e ao mesmo tempo 

uma distribuição relativamente equitativa da renda dentro de um país. 

Em relação ao desenvolvimento econômico o mesmo ocorre “junto com o 

crescimento do PNB e com uma distribuição de renda razoavelmente equitativa”. 

(LEMOS, 2007, p. 27)  
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As regiões só conseguem desenvolver-se, caso isso ocorra em todos os 

parâmetros possíveis de se analisar saúde, educação, transporte, moradia, etc. 

(LEMOS, 2007, p. 27) 

No Brasil, o microcrédito aconteceu após prática mundial, apesar da 

quantidade de pessoas com baixa renda e espírito empreendedor. O primeiro 

programa de microcrédito da América do Sul foi em 1973, em Pernambuco com o 

apoio da Acción International e expandiu-se com o financiamento da Fundação Inter-

Americana.  

Atribui-se em parte a demora da adesão do país a esta modalidade de 

crédito o julgo popular que equivocadamente não acreditava nos empreendedores 

dos micros negócios qualificando-os por vezes como meros “aventureiros”. 

Pensamento que replicou na classe política, advinda das massas e, como 

consequência, a ausência de legislação para atender esta modalidade de crédito por 

um período maior que o devido, conforme interpretação da literatura consultada. 

 

2.1.1 Histórico do Microcrédito no Brasil 

 

A história do microcrédito no Brasil inicia-se em meados de 1970 com as 

primeiras experiências nas cidades de Recife e Salvador pelo incentivo da União 

Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações. 

Conforme cronograma histórico de avanços pontuais do microcrédito 

demonstrado a seguir, pode-se perceber a demora do governo brasileiro em adotar 

de fato políticas públicas que permitissem o desenvolvimento do microcrédito tendo 

iniciado apenas na década de 90 (noventa) de forma efetiva o desenvolvimento 

dessas políticas com base no microcrédito para geração de emprego e renda com 

perspectiva ainda de promover a inclusão social e a evolução econômica gradativa 

dos agraciados pelos programas, tendo no início do século XXI mais precisamente 

entre 2003 e 2006 quando foram implantadas políticas públicas mais objetivas com a 

finalidade de promover a inclusão social. 

 

• 1973 – 1991: primeira experiência em microcrédito: desenvolvida pela 

União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações em Recife (PE) e 

Salvador (BA). Programa UNO. 
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• 1980: primeiras unidades Ceape e Banco da Mulher, visando oferecer 

crédito a microempreendedores. 

• Década de 1990: surgiram os primeiros programas “públicos” para 

oferta de microcrédito: 

• 1996: Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP), desenvolvido 

pelo BNDES para fornecer funding para organizações da sociedade civil voltadas 

para o microcrédito. 

• 1997: Lançado o Programa CrediAmigo pelo Banco do Nordeste 

(BNB), que,  empresta a grupos de pessoas de baixa renda cujo colateral é usado 

como garantia devido a  responsabilidade mútua para o pagamento do valor 

emprestado assim como no Grameen Bank, sendo que o banco indiano atua em 

áreas rurais e o brasileiro em áreas urbanos atendendo a características específicas 

de cada país. 

• 1999: Implementada a Lei 9.790/99, conhecida como lei do terceiro 

setor, que criou a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIPs) para as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e 

sendo o microcrédito um de seus objetivos possibilitando o acesso das instituições 

aos recursos públicos. 

• 2001: instituída a Lei 10.194/2001, tratando da constituição e 

funcionamento da Sociedade de Crédito ao Microempreendedor (SCM), entidade 

jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com a intenção de elevar a 

participação da iniciativa privada no mercado de microcrédito. 

• 2003: o Governo Federal determinou para os bancos o limite de até 2% 

(dois por cento) do depósito compulsório como capital para fundear suas operações 

de Microcrédito Produtivo e Orientado, podendo inclusive, caso não tivessem 

operação estruturada negociar o capital correspondente com outras organizações 

com interesse em aplicar os recursos para microcrédito.  

• 2005: em 25 de abril, foi lançado o Programa Nacional de Microcrédito 

Produtivo Orientado (PNMPO), por meio da Lei 11.110.  

• 2011: em 24 de agosto, o Governo Federal lançou o Programa 

Crescer, no contexto da proposta apresentada para o Plano Brasil Sem Miséria e do 

(PNMPO). 
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Ao longo do tempo, governos estaduais e municipais desenvolveram 

programas próprios para atender a demanda do microcrédito, a exemplo do 

Programa de Microcrédito da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. 

(BADESC) entre outros, e em Imperatriz, o Banco do Povo. 

O Banco do Povo de Imperatriz foi criado na gestão de 1997 a 2000 e 

segundo sua própria ementa: “É projeto voltado para o fortalecimento dos pequenos 

empreendedores, FORMAIS e INFORMAIS, por meio da capacitação gerencial e 

tecnológica, concessão de crédito e assessoria técnica. Contribui para a geração de 

renda e a manutenção e criação de postos de trabalho (emprego).” (PT 

IMPERATRIZ, 1997).  

Embora seus objetivos tenham sido de fácil compreensão, o fato de ser 

criado e controlado diretamente por um partido político e não se tratar de política 

pública diretamente implementada pelo município, provavelmente provocou sua 

descontinuidade precoce e seus benefícios não chegaram a ser percebido pelos 

munícipes. 

 

2.1.2 Programas Brasileiros para o Microcrédito 

 

Estudos publicados por vários autores, demonstram que o Brasil 

desenvolveu programas voltados para o microcrédito até mesmo antes da explosão 

do GRAMEEN, a exemplo do UNO, desenvolvido no Nordeste e a priori implantado 

em Pernambuco e depois em outras unidades da federação, dando continuidade 

pelo nordeste do Brasil.  

Os programas de microcrédito desenvolvidos no Brasil, atingiram em 

linhas gerais as mulheres de diversas faixas etárias em sua maioria, e conseguiram 

estimular o desenvolvimento local mediante a promoção de emprego e renda, além 

de restabelecer a dignidade do envolvidos. 

 

A. Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) 

Instituído pela Lei 11.110, de 25 de abril de 2005, visa: 

• Incentivar a geração de trabalho e renda entre os 

microempreendedores populares; 

• Disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado; 
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• Oferecer apoio técnico às instituições de microcrédito produtivo 

orientado, visando seu fortalecimento institucional para a prestação de serviços aos 

empreendedores populares. 

Considera-se de acordo com o PNMPO, o microcrédito produtivo 

orientado como o crédito concedido para o atendimento das necessidades 

financeiras dos microempreendedores, mediante utilização de metodologia baseada 

no relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a 

atividade econômica. Os microempreendedores populares são as pessoas físicas e 

jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda 

bruta anual de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). (BRASIL, 2004) 

Nas normas das instituições, as operações de microcrédito no âmbito do 

PNMPO devem oferecer as seguintes condições para o microempreendedor: 

• valor máximo do financiamento por operação: R$ 15.000,00; 

• taxa de juros: até 4% a.m.; 

• taxa de abertura de crédito: até 3% sobre o valor financiado. 

Ressalta-se que o programa é coordenado pelo Ministério do Trabalho 

(MTb); e o Comitê Interministerial do PNMPO, composto por representantes dos 

Ministérios do Trabalho, da Fazenda e do Desenvolvimento Social e Agrário que 

definem as diretrizes do programa. 

A veiculação de dados pelo MTb, em 2015, indica que foram realizadas 

5.201.992 operações de microcrédito produtivo orientado no Brasil e emprestados 

cerca de R$ 11.107.086.670,62. O valor médio das operações ficou em torno de R$ 

2.135,00. (MT, 2015) 

Uma importante contribuição para a geração de emprego e renda 

certamente, mas precisa de muito mais.  

Basta imaginar que segundo pesquisas recentes 1/5 da população 

brasileira vive na linha da pobreza, segundo as métricas do Banco Mundial, e que 

isso corresponde a cerca de 45,5 milhões de pessoas. 

Ressalta-se aqui, que o momento atual político e econômico vivido no 

país, não favorece o avanço da aplicação de novas políticas públicas e manutenção 

de antigas que favoreçam o empreendedor do micro negócio quer seja ele formal ou 

informal e que não há perspectivas a curto prazo para a retomada de políticas 

desenvolvimentistas. 
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B. Programa Crescer - Em 24 de agosto de 2011, no projeto do Plano 

Brasil Sem Miséria e do PNMPO, o Governo Federal lançou o Programa Crescer, 

através da MP 543, modificada pela MP 554, de 23 de dezembro de 2011, 

posteriormente, convertida na Lei 12.666, de 14 de junho de 2012. 

Através dessa Lei, a União poderia conceder subvenção econômica, de 

até R$ 500 milhões por ano, a instituições financeiras que operassem, microcrédito 

produtivo orientado de primeiro piso5, diretamente com o microempreendedor com 

faturamento bruto anual e condições previamente estabelecidas e divulgadas.  

Esses valores e taxas têm sido alterados de acordo com a necessidade 

da aplicação das políticas pelos governos nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

O ideal seria que as taxas e condições fossem mantidas por um período 

mínimo, de acordo com a necessidade de consolidação do mercado de micro 

empreendimentos, ao invés de terem que lidar com os frequentes vieses do 

governo, de maneira que os grupos em andamento se consolidassem e pudessem 

andar com as “próprias pernas”, saindo, portanto, da modalidade de micro para 

pequenos empreendedores e a partir dessa realidade não necessitassem mais 

dessa modalidade de crédito e fossem seus multiplicadores e assim o ciclo do apoio 

governamental, se fechasse para estes. 

O Brasil começou a prática do microcrédito como fomento para os micros 

negócios formais e informais após a segunda metade do século 20 e entre Leis, 

Resoluções e Medidas Provisórias em 2012 parece ter chegado a uma proposta final 

de como pretende operacionalizá-lo.  

Neste contexto, para fins de registro no Sistema de Informação de Crédito 

do Banco Central (SCR), as operações de microcrédito são aquelas que seguem a 

Resolução nº 4.152, de 2012. (BACEN, 2012). 

Em 10 de novembro de 2014, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria 

466, estabelecendo os limites de subvenção econômica para as instituições 

financeiras no período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. 

Nenhuma outra portaria foi publicada com informações mais detalhadas. E, a 

Medida Provisória (MP) 543, alterada pela MP 554, não revogou a Lei 11.110/2005. 

                                                           
5 Operações de 1º piso são as que apresentam a seguinte composição de remuneração: Custo 

financeiro + Taxa do BNDES + Taxa de intermediação financeira. (BRASIL, BNDES, 2018). 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-microcredito-instituicao. 

Acesso em: 25 jul. 2018. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-microcredito-instituicao
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Assim, o PNMPO continuou a existir com suas respectivas regras. As instituições 

apenas devem observar suas regras na MP para buscar à subvenção nela prevista. 

Tal fato promoveu um impacto positivo na oferta do microcrédito, pois as 

IFs se organizaram para atender as demandas no formato agora oficializado de suas 

necessidades. 

Apesar da implementação legal e da institucionalização do microcrédito 

nas grandes IFs, o fato é que no Brasil há ainda uma demanda muito maior que a 

oferta. E diante de um cenário econômico de crise aprofundada acredita-se que esta 

oferta de início deficitária passará a ser ainda mais crítica. O desemprego é fator 

decisivo para a manutenção deste quadro. 

 
A taxa de desocupação ficou em 12,4% no trimestre fechado em fevereiro, 
acima dos 11,6% registrados no período encerrado em novembro pela 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
divulgada hoje pelo IBGE. O aumento representou a entrada de 892 mil 
pessoas na população desocupada, totalizando 13,1 milhões de 
trabalhadores nessa condição. (BRASIL, 2019). 
 
 

Vale lembrar que a estatística se baseia nas pessoas que ainda buscam 

empregos, em geral através das agências. Mas existem ainda aqueles que já não o 

fazem. 

A compreensão de tal fenômeno perpassa pelas operações no sistema 

financeiro e de onde partem os recursos. E os bancos são os mais populares 

elementos do sistema financeiro, mas além deles há outro, como, as corretoras de 

seguro. 

Em geral é nos bancos ou por intermédio desses (parceiros terceirizados) 

que acontecem as operações de crédito. 

Os bancos captam no mercado financeiro o recurso de quem os possui mediante as 

possibilidades (poupança, títulos de capitalização, aplicação em fundos) e o 

emprestam a quem não os possui. Logo, eles necessitam de pessoas (físicas e  

jurídicas empreendedores ou não) dispostas a investir ou poupar seu patrimônio 

financeiro para este fim. 

Portanto, os bancos apenas intermediam a utilização dos recursos entre 

quem tem de sobra e quem precisa, tirando daí o lucro do seu negócio, que não é 

objeto deste trabalho.  

De acordo com Silva e Porto Júnior (2006, p. 427 apud BRANDÃO, 2015, 

p. 39) o sistema financeiro existe em função de imperfeições de mercado, sendo 
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através da intermediação financeira essas imperfeições são minimizadas, permitindo 

uma alocação de recursos mais eficiente entre poupadores e tomadores. 

Nesta assertiva, o processo pressupõe uma imperfeição mercadológica, 

visto ser prático que, quem precisa pudesse tomar recursos diretamente de quem o 

possui, sem precisar de intermediação. 

Como isto não ocorre, os bancos em seu processo de intermediação 

tendem a buscar tomadores rentáveis para seus negócios e, não os direciona para 

os empreendedores de micro negócios.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Sob o aspecto metodológico, a pesquisa tem objetivo descritivo, 

utilizando-se do método quali-quantitativo em suas abordagens e levantamentos de 

campo. Seus dados serão obtidos por intermédio  de pesquisas primaria e 

secundária. No primeiro caso, via e-mails endereçados ao coordenador do Programa 

CrediAmigo. Será realizada também uma pesquisa quantitativa. Serão aplicados 

questionários a empreendedores que contrataram o microcrédito no período 2015 – 

2016, em Imperatriz/MA.  

Os empreendedores que utilizaram o microcrédito produtivo orientado na 

cidade e período informados, serão escolhidos aleatoriamente mediante banco de 

dados fornecido pelo CrediAmigo, com a utilização de amostragem aleatória 

simples. 

Serão realizadas entrevistas com empreendedores que tomaram recursos 

advindos do programa, com aplicação de questionário apresentado no Apêndice B. 

Os objetivos dessas entrevistas será identificar a percepção dos empreendedores 

suas experiências de crédito em termos de facilidades e dificuldades encontradas, 

procurando-se também determinar a importância do programa para a expansão dos 

negócios. As informações socioeconômicas dos MEI’s serão obtidas através do 

cadastro da Receita Federal realizado no momento da formalização da condição de 

MEI junto ao órgão. Os empreendedores ainda não formalizados são demonstrados 

pela base de dados da PNAD de 2011 e de um banco de dados coletados pelo 

SEBRAE no Nordeste, correspondendo ao mesmo ano.  

O Banco de dados da Receita Federal traz informações sobre as 

empresas que estão cadastradas no Sistema, ou seja, as que aderiram à Lei 128/08. 

Além dos dados disponibilizados no portal do Simples Nacional, foram utilizados 

micro dados sobre as empresas que estão no SIMEI disponibilizados pela Receita 

Federal para o SEBRAE-PB. Nessa base de informação, constam dados sobre 

gênero, idade e atividade econômica de cada MEI nas capitais dos Estados do 

Nordeste. Em razão do sigilo das informações da Receita Federal, essa base de 

dados foi manipulada dentro do escritório do SEBRAE em João Pessoa.  

Dos micro dados da PNAD de 2011 apresentados no estudo, foi possível 

deduzir os potenciais MEI’s de acordo com as características do empreendimento e 

do empreendedor. A fim de se chegar a um conceito mais próximo possível do 
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Microempreendedor Individual requerido pela Lei Complementar n. 128/08, serão 

identificados os indivíduos que se enquadram nos seguintes critérios de adesão ao 

MEI vigentes até o ano de 2011: indivíduos moradores da zona urbana, com 

ocupação de conta própria e empregadores; renda anual de R$ 36.000,00, não ter 

sócio e possuir no máximo um empregado. Deste público, os que possuíam CNPJ 

serão denominados de MEI’s e os que não possuíam CNPJ serão classificados 

como os Não MEI’s.  

A lista completa dessas ocupações pode ser encontrada no sítio do Portal 

do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedor.gov.br), de acordo com a Lei 

Complementar 128/08, incluindo profissionais liberais.  

Parte da pesquisa secundária resulta do banco de dados dos SEBRAE’s 

dos estados do Nordeste, alimentado a partir de pesquisa de campo com uso de 

questionário. O instrumento de coleta de dados será aplicado via amostra estatística 

acerca do total de empreendimentos formais (MEI’s) e informais (Não MEI’s) nos 

estados da Região, à exceção do Ceará que se absteve de participar da mesma. 

Ressalta-se que, a validação do instrumento para a coleta de dados ocorreu por 

pesquisa bibliográfica em publicações do próprio órgão. 

 

3.1 Matriz de amarração 

 

O quadro 1 identifica a matriz de amarração das principais questões 

apresentadas no questionário utilizado na pesquisa de campo, relacionando-as com 

os objetivos geral e específicos do trabalho e com o referencial teórico levantado.  

Quadro 1 – Matriz de amarração 

QUESTÃO OBJETIVO GERAL OU ESPECÍFICOS REFERENCIAL TEÓRICO 

1. Qual foi a 
modalidade, valor, 
garantia e forma de 
utilização do 
microcrédito?  
(Abordagem feita nas 
questões 4, 5, 8, 9 e 
10). 

- Identificar os resultados das operações de 
microcrédito produtivo orientado dos 
entrevistados durante o período 2015 – 
2016, percebendo a forma de aplicação feita 
pelo empreendedor do crédito recebido, e 
suas contribuições para expansão de seu 
empreendimento. 

Yunus (2010); 
Yunus e Weber (2008); 
Barone et al. (2002); 
 

2. O faturamento do 
seu negócio 
aumentou com o 
microcrédito? Qual é 
o seu faturamento 
atual e de quanto era 
antes da utilização do 
microcrédito? 

- Identificar os resultados das operações de 
microcrédito produtivo orientado dos 
entrevistados com operações durante o 
período 2015 – 2016, percebendo a forma 
de aplicação feita pelo empreendedor do 
crédito recebido, e suas contribuições para 
expansão de seu empreendimento. 
 

Yunus (2010); 
Yunus e Weber (2008); 
Barone et al. (2002); 
 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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(Abordagem feita nas 
questões 18, 19, 20, 
22 e 23). 

- Perceber a evolução do micro negócio 
através da utilização do crédito recebido 
pelo programa CrediAmigo.  

3. Foi difícil conseguir 
o microcrédito? O 
microcrédito ajudou 
na expansão do seu 
negócio? 
(Abordagem feita nas 
questões 22, 23 24, 
25, 26 e 27). 

- Perceber a facilidade de acesso ao crédito 
encontrada pelos empreendedores e 
confirmar se realmente os mesmos 
conseguem perceber com clareza a 
contribuição da modalidade de crédito ao 
seu negócio. 

Yunus (2010); 
Yunus e Weber (2008); 
Barone et al. (2002); 
 

4. Quantas pessoas 
trabalham no 
negócio? Quantas 
pessoas que 
trabalham no negócio 
são da família? 
Quantas pessoas são 
mão-de-obra externa 
(fora da família) 
contratada ? Nos 
últimos 3 anos a 
renda: Aumentou, 
Diminuiu ou  
Manteve-se a mesma 
? (Abordagem feita 
nas questões 15, 16, 
17 e 18). 

- Identificar os resultados das operações de 
microcrédito produtivo orientado dos 
entrevistados com operações durante o 
período 2015 – 2016, percebendo a forma 
de aplicação feita pelo empreendedor do 
crédito recebido, e suas contribuições para 
expansão de seu empreendimento. 
 
- Verificar se os programas de microcrédito 
produtivo orientado têm contribuído para 
elevar a empregabilidade nos setores em 
que estão inseridos e buscar confirmar se o 
empreendedor consegue mensurar se houve 
expansão nos negócios atendidos. 

Yunus (2010); 
Yunus e Weber (2008); 
Barone et al. (2002); 
 

5. O que precisa 
melhorar no 
microcrédito? 
 

- Perceber se as expectativas do 
empreendedor do micro negócio é satisfeita 
completamente ou possui lacunas a serem 
preenchidas pelo programa, além de 
confirmar a facilidade de acesso ao mesmo. 

 

6. Você se considera 
público-alvo do 
microcrédito?  
(Abordagem feita na 
questão 25). 

- Perceber se o empreendedor se considera 
de fato inserido no contexto proposto pelo 
Programa de Microcrédito Produtivo 
Orientado. 

Yunus (2010); 
Yunus e Weber (2008); 
Barone et al. (2002); 
 

7. Você faria outra 
operação de 
microcrédito? Você 
conhece e indicaria 
outro empreendedor 
para contratação do 
microcrédito? 
(Abordagem 
encontrada nas 
questões 28 e 29). 

- Identificar os resultados das operações de 
microcrédito produtivo orientado dos 
entrevistados com operações durante o 
período 2015 – 2016, percebendo a forma 
de aplicação feita pelo empreendedor do 
crédito recebido, e suas contribuições para 
expansão de seu empreendimento. 
 
- Verificar o grau de satisfação dos 
tomadores de microcrédito entrevistados. 

Yunus (2010); 
Yunus e Weber (2008); 
Barone et al. (2002); 
 

8. Relato do 
entrevistado. 
(Abordagem feita na 
questão 30) 

- Identificar os resultados das operações de 
microcrédito produtivo orientado dos 
entrevistados com operações durante o período 
2015 – 2016, percebendo a forma de aplicação 
feita pelo empreendedor do crédito recebido, e 
suas contribuições para expansão de seu 
empreendimento. 
- Verificar a sinceridade exposta nas questões 
anteriores, quanto à percepção do empreendedor 
à aplicação da modalidade de crédito utilizada. 

Yunus (2010); 
Yunus e Weber (2008); 
Barone et al. (2002); 
 

Fonte: Elaborado pela autora, conforme modelo de PINTO, 2015. 
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A “matriz de amarração” demonstra quais sentimentos e expectativas 

estava imbuída a autora ao elaborar cada questão e quais respostas eram buscadas 

através das mesmas, que vão além de “identificar os resultados das operações de 

microcrédito produtivo orientado dos entrevistados com operações durante o período 

2015 – 2016, percebendo a forma de aplicação feita pelo empreendedor do crédito 

recebido, e suas contribuições para expansão de seu empreendimento” e permeiam 

os objetivos específicos da pesquisa. 

Promove ainda  a busca da comprovação que esta modalidade de crédito 

está tendo e os resultados esperados no ato de sua elaboração tais como 

manutenção e expansão dos micro negócios para proporcionar entre outros a 

elevação do índice de empregabilidade e movimentação na economia da região. 

Sintetizando, o trabalho fundamenta-se em pesquisas bibliográficas, 

levantamento de dados secundários oficiais e pesquisa de campo, que buscam 

verificar a dinâmica do programa de microcrédito, através dos novos dados 

adquiridos e sua comparação com os dados existentes de modo a satisfazer os 

objetivos específicos deste trabalho e oferecer sua contribuição à comunidade   

No capítulo 05, serão feitas análises acerca da pesquisa de campo 

realizada em Imperatriz - MA no programa CrediAmigo do Banco do Nordeste 

tecendo comparação com os dados bibliográficos apresentados  que embasam as 

considerações finais da autora em consequência do trabalho realizado, no capítulo 

06. 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO PESQUISADA 
 

Imperatriz/MA é uma cidade situada ao Sudoeste do Maranhão que será 

retratada neste capítulo para melhor compreensão da influência do microcrédito em 

sua economia. 

 

4.1 Imperatriz e o Desenvolvimento Econômico pelo Microcrédito 

 

Imperatriz em sua fase inicial era habitada por índios, mas com as 

missões jesuíticas a paisagem natural deu lugar ao processo de urbanização, com 

vilarejos às proximidades do rio Tocantins. 

À época a comunidade vivia da extração, caça, pesca. Porém com a 

limitação dos recursos naturais em decorrência da comunicação com outras regiões 

do País, a então Vila, atual Imperatriz-MA convive com a interação econômica 

através do comércio e polo universitário. 

Nesse interim, o processo de urbanização e desenvolvimento socioeconômico 

perpassa pelas estratégias: 

 

[...] compreender as estratégias políticas e econômicas direcionadas  para a 

Amazônia a partir de 1950. As intervenções políticas e econômicas 

coordenadas e comandadas pelo Estado e pelo capital (nacional/mundial), 

passaram a ditar um ritmo racional e frenético na ocupação e povoamento 

recente desta região (SOUSA, 2009, p. 36). 

 

 

A cidade que já se desenvolvia acima da média local, incluindo aquela 

que seria denominada posteriormente como sua microrregião, passou a ser 

estimulada para tal, com o plano de povoamento da região desenvolvido pelo 

governo federal com o intuito de redistribuir a população brasileira e promover o 

progresso também nas regiões norte e nordeste. 

 

Modificaram-se as relações sociais e a fronteira adquiriu a partir de então o 

status de fronteira econômica [...] tem sido marcada pela racionalidade 

capitalista contemporânea, alicerçada na exploração dos recursos naturais 

e na maximização dos lucros. (SOUSA, 2009, p. 43). 

 

 

Tal ocupação, trouxe à microrregião expansão econômica, mas trouxe 

também os dissabores do capitalismo contemporâneo e do crescimento 

desordenado, já que a preocupação primeira era ocupar a região. Esqueceram-se 
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naquele momento da história de cuidar dos recursos naturais que ali existiam e 

assim garantir a sustentabilidade local. [...] tornou-se alvo para a implantação de 

projetos diversificados [...] responsáveis pelo acelerado e desordenado processo de 

urbanização notado nesta região (SOUSA, 2009, p. 78). 

As benfeitorias do início mostraram mais tarde e ainda hoje suas mazelas. 

A cidade durante anos passou a ser alvo de aventureiros exploradores de todas as 

categorias (agropecuaristas, garimpeiros, políticos, industriais, comerciantes) que 

para beneficiarem-se de tais projetos, instalavam-se e ainda se instalam (agora em 

proporções mínimas – como também os projetos) em seu território, beneficiam-se 

dos projetos sem fazer qualquer benefício para a mesma e partem enriquecidos. 

Imperatriz, que compõe a Amazônia Oriental, que é por sua vez parte 

integrante da Amazônia Legal, constituída pelos Estados do Amapá, Pará, Tocantins 

e pelo ocidente do Estado do Maranhão, também fez parte desse processo, que 

ganhou ainda força substancial com a construção da Rodovia Belém-Brasília, que já 

fazia parte de um projeto de integração nacional por via rodoviária idealizado pelo 

então presidente Juscelino Kubistchek e coordenado por Bernardo Sayão e que, 

visando o desenvolvimento regional para uma integração nacional 

desenvolvimentista, trouxe diversos projetos para região por intermédio da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e outros que não são objeto deste estudo. 

O resultado dessa estratégia provocou em algumas cidades da região 

entre elas Imperatriz, um crescimento demográfico e econômico acelerados, quer 

por sua localização em relação à rodovia, quer por particularidades locais 

(considerando que outras cidades também estão bem localizadas em relação à BR-

010 e nem por isso obtiveram o mesmo crescimento exitoso); que segundo alguns 

estudiosos no assunto entre eles Sousa (2009) que ressalta o papel de Imperatriz no 

Centro-sul maranhense, no Norte do Tocantins e no Sul/Sudoeste do Pará. 

Imperatriz encontrava-se na época com algumas décadas de existência e 

naquele momento já se diferenciava das cidades circunvizinhas, razão pela qual 

alguns relatos históricos acerca da cidade deixam claro que as maiores expedições 

a tinham como base para o desenvolvimento de seus projetos. 

A cidade foi fundada segundo historiadores em 16 de julho de 1852. 

À parte, a história em torno de sua fundação, a cidade desenvolveu-se às 

margens do que depois viria transformar-se em uma das maiores rodovias do país, a 
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rodovia Belém-Brasília também conhecida como transamazônica e BR-010 e ainda 

às margens do caudaloso Rio Tocantins, antes navegável, era via constante de 

transporte de toda  região. Além disso, fica a cerca de 620 km em média de quatro 

capitais: Belém (PA), São Luís (MA), Teresina (PI), Palmas (TO), e com grande e 

variável (média de 100 km) proximidade de cidades em seu entorno, conforme figura 

4.  

 

Figura 4 – Mapa de Localização de Imperatriz-MA 

 

 

Figura 4 – Mapa de Localização de Imperatriz - MA 

Fonte: IBGE (2017), adaptado pela autora. 

 

A posição geográfica de Imperatriz é considerada um dos fatores 

preponderantes para o desenvolvimento social e econômico local.  

 

 

três anos depois da partida da expedição que saiu do porto de Belém, em 

26 de junho de 1849. Frei Manoel Procópio do Coração de Maria, capelão 

da expedição, foi o fundador da povoação, que recebeu inicialmente o nome 

oficial de Colônia Militar de Santa Tereza do Tocantins (IBGE; BRASIL 

2013, p. 20). 

 

 

Perceba-se aqui, que sendo uma cidade maranhense a mesma foi 

fundada a partir de uma expedição que partiu da capital do Pará, Belém, para 

resolver questões indígenas relacionadas a áreas ainda não claramente definidas 
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entre os dois estados (Maranhão e Pará). O seu nome foi sofrendo evoluções até o 

nome atual: “Imperatriz”. 

 

 

Até o ano de 1958, quando foi iniciada a construção da rodovia Belém 

Brasília, o município de Imperatriz e sua sede permaneceram geográfica e 

politicamente distantes de São Luís, do que resultou um lento crescimento 

econômico e populacional. A partir de 1960, entretanto, Imperatriz 

experimentou acelerado surto de desenvolvimento e, já na década de 70, 

era considerada a cidade mais progressista do país, recebendo 

contingentes migratórios das mais diversas procedências (IBGE; BRASIL 

2013, p. 35). 

 

 

Vale ressaltar, que mesmo quando os historiadores afirmam que a cidade 

teve um “lento crescimento”, na realidade, a mesma crescia e desenvolvia-se acima 

da média da região, segundo literatura, como até o momento presente, sempre se 

relacionando mais e melhor comercial e politicamente com Belém, no estado do 

Pará a quem está intimamente ligada por características climáticas e de costumes 

tendo inclusive reconhecimento nacional como o “Portal da Amazônia”; sendo muito 

recente o seu fortalecimento comercial e político com o estado do Maranhão e sua 

capital São Luís, ocorrido mais por imposição política. 

 

4.2 Características socioeconômicas dos microempreendedores no Nordeste 

 

De acordo com dados do SEBRAE (2015), existem no Brasil duas 

variedades de microempreendedores que são os formalizados (MEI) e os 

informalizados. 

Dos MEI registrados no Brasil, 52,6% são do sexo masculino e 47,4% do 

sexo feminino, conforme ilustra o Gráfico 12). O percentual de mulheres entre os 

microempreendedores individuais apresentou acréscimo de 2010 a 2014, mas 

manteve-se em 47,4% em 2015 conforme ilustra o. Gráfico 1. A distribuição por sexo 

tem variação relacionada aos setores e atividades. No Gráfico 10, percebe-se que 

as mulheres são maioria entre os microempreendedores individuais da indústria 

(54%), serviços (52%) e comércio (51%). Os homens, porém, são quase a totalidade 

dos MEI da construção civil (94%) e é maioria dos microempreendedores da 

agropecuária (82%).  
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Fonte: Sebrae, a partir de dados da Receita Federal. (2016) 

 

O Gráfico 1 apurado do banco de dados da Receita Federal pelo 

SEBRAE (2016), os microempreendedores formais são em sua maioria do sexo 

Masculino 52,60% de homens para 47,40% de mulheres, enquanto no Maranhão 

não foi encontrada pesquisa que revele esse dado, embora existam pesquisas 

realizadas pelo SEBRAE (2017) que demonstram a participação percentual de 

mulheres de 31% como empresárias em relação ao todo do mercado em geral. 

 

 

Fonte: SEBRAE (2016) – extraído do banco de dados da Receita Federal. 
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O Gráfico 2 demonstra uma faixa etária média no Maranhão equiparada 

com a do Nordeste em geral para os formalizados denominados MEI’s. 

Nos Gráficos 3 e 4 percebe-se a supremacia do sexo feminino tanto entre 

os microempreendedores formais, quanto nos informais quer seja no Brasil, como 

em toda a região nordeste incluindo aí o Maranhão, chegando por vezes a ser 

superior a 50% a diferença. 

 

 

Fonte: SEBRAE – extraído do banco de dados da PNAD. 

 

 

Fonte: SEBRAE (2011) – extraído do banco de dados da PNAD. 
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O Gráfico 5 evidencia a predominância entres os MEI’s de indivíduos na 

faixa etária de 30 a 44, apesar de discreta. 

 

 

Fonte: SEBRAE (2011) – extraído do banco de dados da PNAD. 

 

O Gráfico 6 evidencia a predominância entres os Microempreendedores 

Informais de indivíduos na faixa etária de 30 a 44, assim como entre os MEI’s. 

 

 

Fonte: SEBRAE (2011)– extraído do banco de dados da PNAD. 
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Cabe observar, no entanto, que apesar do Gráfico 15 e 16 evidenciarem a 

predominância entres os MEI’s de indivíduos na faixa etária de 30 a 44, existe uma 

proximidade da faixa de 45 a 59 anos, com ênfase entre os formalizados. 

O Gráfico 7 evidencia a predominância entres os MEI’s de indivíduos da 

cor branca no Brasil enquanto nos estados do Nordeste predomina a cor parda. 

 

Fonte: SEBRAE (2011)– extraído do banco de dados da PNAD. 

O Gráfico 08 evidencia a predominância entres os Microempreendedores 

Informais de indivíduos da cor parda no Brasil e entre os estados do Nordeste. 

 

Fonte: SEBRAE (2011) – extraído do banco de dados da PNAD. 

 

As evidências demonstradas nos Gráficos 07 e 08 que demonstram 

divergência de predominância de cor entres os MEI’s e os microempreendedores 

informais sugerem as diferenças raciais no Brasil e nos estados do Nordeste que 

refletem na evolução econômica.  
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Fonte: SEBRAE (2011) – extraído do banco de dados da  PNAD. 

 

Observa-se no Gráfico 09 que a média de anos de escolaridade dos 

MEI’s é superior no Brasil e no Nordeste em relação aos microempreendedores 

informais e a população em geral. 
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Gráfico 10 - Taxa de Analfabetismo dos 
autonômos formais (MEI's)  - no Brasil e no 

Nordeste - 2011

 

Fonte: SEBRAE (2011) – extraído do banco de dados da  PNAD. 

  

Os Gráficos 10 e 11 demonstram taxas superiores a 90% de alfabetizados 

no Brasil e também no Nordeste em relação aos MEI’S e aos microempreendedores 

informais, apesar de evidenciar uma fragilidade da região Nordeste onde o número 
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de não alfabetizados é cerca de 10 vezes maior que a média nacional, sendo ainda 

mais concentrados entre os microempreendedores Informais, quando a região 

possui apenas 88% de alfabetizados. 
 

 

Fonte: SEBRAE (2011) – extraído do banco de dados da PNAD. 

 

5 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

5.1 Pesquisa de Campo com tomadores do Programa CrediAmigo Imperatriz -

MA 

 

A pesquisa de campo entrevistou empreendedores que tiveram acesso ao 

microcrédito entre 2015 e 2016 procurando identificar de maneira mais detalhada 

possível, aspectos da aplicação do crédito concedido, suas principais características 

e ainda conhecer sua percepção quanto à importância da concessão do crédito para 

seus respectivos micro empreendimentos. 

O questionário utilizado já havia sido validado por Pinto (2015) 

requerendo apenas pequenos ajustes, quanto à terminologias e questões para sua 

melhor adequação aos objetivos desta pesquisa. 
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5.2 População e Amostra 

 

Foram entrevistados 46 empreendedores, por conveniência, a partir de 

um universo de 5.246 clientes de micro negócios instalados em Imperatriz - MA, que 

tomaram empréstimos pelo Programa CrediAmigo, administrado pelo Banco do 

Nordeste que utiliza a linha do Programa Crescer: Microcrédito Produtivo Orientado. 

As entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora, no escritório 

do Programa na Av. Bernardo Sayão, Bairro Nova Imperatriz – Imperatriz/MA, ou no 

próprio empreendimento em alguns casos, tendo ocorrido entre 25/05/2018 e 

25/10/2018. 

Durante a realização do trabalho houveram limitações quanto aos dados 

das operações (quantidade, valores, evolução por cliente) não fornecidos pela 

Instituição pesquisada. 

O questionário aplicado, apresentado no Apêndice A, apresenta 30 

questões, sendo a última uma questão aberta, para comentários livres acerca do 

programa por parte do beneficiário. As demais questões são fechadas.  

 

5.3 Dados demográficos da amostra 

 

Na primeira etapa do questionário aplicado, faz-se a qualificação dos 

empreendedores quanto ao sexo, idade, escolaridade e estado civil. 

Conforme ilustrado pelo Gráfico 12, a maioria dos empreendedores 

entrevistados é do sexo feminino correspondendo a 71% dos entrevistados. 

Interessante notar que, de acordo com estudos realizados anteriormente, a maioria 

dos tomadores desse tipo de crédito é do sexo feminino (PINTO, 2015): 

 

Os dados obtidos no grupo pesquisado apontam o atendimento de 
cinquenta e nove por cento de mulheres com o microcrédito, contra 
quarenta e um por cento de homens, corroborando com as estatísticas 
internacionais do empréstimo, conforme Yunus e Jolis (2000), que 
versavam sobre a importância de trabalhar o empoderamento das famílias, 
tendo a mulher como foco principal do grupo familiar. (PINTO, 2015. p.68). 

 

Ressalta-se ainda conforme obtido no Gráfico 12, que assim como 

aconteceu na Índia, onde as mulheres produtoras de cestos estimularam a pesquisa  

de Yunus e os primeiros passos do Micro Crédito Produtivo Orientado, com o aval 
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solidário ou não; em geral, as regiões pesquisadas sob este tema, têm nas mulheres 

ainda hoje, suas principais usuárias. 

 

 

Fonte: A autora 

 

Quanto ao Gráfico 12, vale ainda ressaltar que o resultado ora apurado,  

ratifica o apresentado nos gráficos 3 e 4 deste trabalho em seu capítulo 4, em 

pesquisas realizadas pelo SEBRAE utilizando-se banco de dados da PNAD em 

2011, embora conforme dados do próprio SEBRAE de 2016 utilizando dados da 

Receita Federal apontem que entre os Micro Empreendedores Individuais conforme 

cadastro na mesma a maioria seja masculina, com 52, 60% de participação 

. 

Interessante ressaltar que de acordo com a estatística nacional, obtida no 
Relatório de Informações Gerenciais do PNMPO, relativo ao quarto trimestre 
de 2014, em 31/12/2014, dos 3.573.964 clientes ativos do microcrédito no 
Brasil, 61,31% eram mulheres (MTE, 2015). As entrevistas ratificaram o 
disposto pelas estatísticas internacionais do microcrédito, nas quais existe 
forte participação do gênero feminino no quadro de clientes. (PINTO, 2015, 
p. 68) 
 

 

Diferente ainda do apurado por Pinto em pesquisa anterior com dados de 

2015; salienta-se que nas regiões mais pobres do mundo prevalece a família 

matriarcal, não como opção, mas por falta dela, já que nos níveis mais baixos da 

camada social prevalece o machismo e com ele o grande número de crianças “sem 

pai”.  

Dados do IBGE publicados em 2017 demonstram esse paralelo entre a 

pobreza e as famílias lideradas por mulheres sozinhas, que a sustentam. 

[...] Também há alta incidência em homens e mulheres pretas ou pardas, 
respectivamente, 33,3% e 34,3%, contra cerca de 15% para homens e 



50 
 

mulheres brancas. Outro recorte relevante é dos arranjos domiciliares, no 
qual a pobreza - medida pela linha dos US$ 5,5 por dia - mostra forte 
presença entre mulheres sem cônjuge, com filhos até 14 anos (55,6%). O 
quadro é ainda mais expressivo nesse tipo de arranjo formado por mulheres 
pretas ou pardas (64%), o que indica, segundo o IBGE, o acúmulo de 
desvantagens para este grupo que merece atenção das políticas públicas. 
(IBGE, 2017) 

 

A pesquisa demonstra ainda sua relação com as regiões mais pobres do 

país: 

Quando se avalia os níveis de pobreza no país por estados e capitais, 
ganham destaque - sob o ponto de vista negativo - as Regiões Norte e 
Nordeste com os maiores valores sendo observados no Maranhão (52,4% 
da população), Amazonas (49,2%) e Alagoas (47,4%). (IBGE, 2017) 
 

Sendo o microcrédito uma política pública voltada para manutenção e 

ampliação de renda, nada mais natural que ele seja mais procurado pelas mulheres, 

e que essa incidência fique mais fortemente evidenciada nas regiões Norte  e 

Nordeste já que ali são justamente as regiões apontadas pelas pesquisas como as  

mais pobres e mais carentes do país. 

Observe-se ainda, que tal fato, ocorre em menor frequência em regiões 

mais favorecidas como Goiânia, onde a população apresenta um nível menor de 

pobreza, que como, citado por Pinto (2015) que apontou com sua amostra um 

equilíbrio maior entre os usuários do microcrédito do público feminino e masculino. 

Quanto à faixa etária dos tomadores do CrediAmigo que foram 

entrevistados, pode-se dizer que a maioria se encontra na faixa etária entre 46 e 55 

anos, o que corresponde a 34,7% dos entrevistados, conforme ilustra o Gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Entrevistados por Faixa Etária

 

Fonte: autora 
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No Gráfico 14 demonstra-se a formação escolar dos beneficiários do 

CrediAmigo em Imperatriz - MA, conforme amostra. Chama atenção neste gráfico a 

igualdade técnica, considerando possível margem de erro, entre os que possuem 

Ensino Fundamental que somam 51% e os que possuem Ensino Médio que somam 

47%. Sendo que entre estes últimos, 3% estão cursando faculdade. Enquanto os 

analfabetos somam 0%, ou seja, entre os entrevistados não há pessoas nessa 

condição de escolaridade, 

Os entrevistados com Ensino Superior totalizam apenas 2%, sendo 50% 

destes pós-graduados, entre os entrevistados e representam uma fatia mínima dos 

tomadores de crédito nesta modalidade nas diversas pesquisas apresentadas sobre 

o tema. 

0%

51%47%

2%

GRÁFICO 14 - Formação Formal dos 

Entrevistados

 

Fonte: A autora 

 

O nível de educação formal dos tomadores de crédito em Imperatriz – MA 

entre os entrevistados apontou algumas surpresas, como o percentual de graduados 

e pós-graduados utilizando essa modalidade de crédito. Outra surpresa foi o 

percentual de analfabetos em relação à média nacional que em alguns casos chega 

a atingir mais de 70% de analfabetos, conforme Gráficos 10 e 11 deste trabalho, 

conforme dados do SEBRAE de 2011 e na amostra pesquisada não foram 

encontrados empreendedores com essa condição, apresentando semelhança ao 
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encontrado na pesquisa realizada por Pinto (2015) na região metropolitana de 

Goiânia: 

 
Concernente à escolaridade, quarenta e três por cento frequentaram até o 
primeiro grau. Aqueles que conseguiram frequentar até o segundo grau 
atingiram trinta e quatro por cento, enquanto catorze por cento estão 
cursando a faculdade e cinco por cento já concluíram a mesma. Os dados 
demonstraram também que um empreendedor era analfabeto e outro 
possuía pós-graduação, representando dois por cento cada um. (PINTO, 
2015, p.69). 

 

Em sua pesquisa, no entanto, Pinto (2015) ressalta que na região 

metropolitana de Goiânia, que é localizada na região Centro-Oeste do país, 5% são 

os entrevistados com Ensino Superior e 2% já possuem pós-graduação. 

Essa é uma realidade que já aponta melhora em relação às diversas  

pesquisas realizadas sobre o tema em todo o país e também na pesquisa realizada 

por Pinto (2015) no Centro-Oeste. O que se espera que novas pesquisas apontem 

reflexo desses dados em todo o território nacional. 

O Gráfico 15 trata do estado civil dos entrevistados. Na amostra 

pesquisada a maioria dos entrevistados é separado ou divorciado, embora estejam 

em número muito próximo dos entrevistados casados ou com união estável, é um 

fator que ratifica as motivações que levam a mulher a empreender mais que os 

homens, em especial na região Nordeste.  

Nesse sentido, percebemos grande distorção em relação à pesquisa 

apresentada por Pinto (2015), que em sua pesquisa na região metropolitana de 

Goiânia, constatou que 69% são casados ou possuem união estável (PINTO, 2015, 

p.69).  
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Fonte: A autora 

 

Percebe-se ainda, em relação a este Gráfico (15), distorção com a 

pesquisa do IBGE (2017). 

 

5.4 O Negócio e sua Relação com a Renda Familiar 

  

Neste ponto a pesquisa buscou dados específicos sobre o negócio que 

apontassem sua relação com a renda das famílias. 

Quanto ao ramo de atividade o Gráfico 16 especifica as atividades citadas 

pelos entrevistados. 
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Fonte: A autora 

 

Vale observar, que este gráfico aponta a tendência da região pesquisada 

para o comércio já apontada no perfil da região nas páginas 38, 39 e 40 deste 

trabalho com atenção especial à figura 4 que aponta relevante fator para essa 

realidade, embora na atualidade os serviços tenham avançado consideravelmente. 

O Gráfico 17 aborda a questão da formalização. Esta é uma questão que 

gera preocupação e exige atenção.  

 

Fonte: A autora 
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O Gráfico 17 aponta que apenas 26,09% dos entrevistados possuem seus 

negócios dentro da formalidade. 

A informalidade não deveria ser perene, pois influencia diretamente no 

acesso ao crédito em outras modalidades abrindo espaço para novas oportunidades 

à modalidade pesquisada e expansão do negócio; além de não retornar aos cofres 

públicos por meio da arrecadação de tributos e ainda não amplia a empregabilidade, 

que é um dos fatores de manutenção da desigualdade social, da arrecadação e a 

empregabilidade são objetivos centrais dessa modalidade de crédito traçados pelo 

governo federal, conforme amplamente descrito neste trabalho em seu capítulo 2, 

mais especificamente no item 2.1, que também são comprometidas em função 

dessa tendência. 

Sobre a formalidade, ainda há de se esclarecer que a mesma é feita 

gratuitamente, de forma “on line”, através da inscrição no MEI. 

Para esta inscrição inicialmente faz-se o acesso ao Portal do 

Microempreendedor – MEI, e na opção “cadastrar MEI”, são solicitados dados 

pessoais e algumas informações do negócio como ramo de atividade e nome 

pretendido, que ao final do processo de cadastro já ficará gerado uma inscrição no 

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O contribuinte fará movimentações 

(registro de informações) em sua empresa, para pagamento do tributo mensal, por 

exemplo e cadastro de empregado através do e-social. 

A amostra pesquisada apontou 100% (cem por cento) de adesão ao aval 

solidário, o que é frequente nessa modalidade de crédito. Embora durantes as 

entrevistas foram apontados cases de micro empreendedores que já se 

desvincularam de seus grupos e passaram a ser tomadores individuais. 
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Fonte: a autora 

 

O Gráfico 18 apresenta um total superior a 100% porque alguns dos 

entrevistados informaram exercer mais de uma atividade.  Observa-se que a 

modalidade “outros” inclui serviços como venda de joias e eventos com ou sem 

locação em quantidade pouco expressiva para esta amostra onde se  percebe maior 

evidência  de atuação nos segmentos de alimentação, citado por  09 entrevistados 

ou 23% da amostra. O segmento Confecção e facção foi citado por 16 entrevistados, 

correspondendo a 36% da amostra, e o segmento Beleza e cosméticos foi citado por 

08 entrevistados, o que corresponde a 24% a amostra. 

Chama-se atenção neste trabalho para o segmento de “confecção e 

facção”, que representa mais de 30% das atividades dos entrevistados. Observa-se 

que a pesquisa de Pinto (2015), concluiu que na região Centro-Oeste, devido ao 

polo de confecções em Goiânia apresentou percentual de 56% para este segmento 

de atividade. Segundo Pinto (2015), entre os entrevistados de sua pesquisa que 

apontaram esse segmento, 95% adquirem seus produtos neste mesmo polo de 
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confecção, que movimenta ainda outras atividades como o transporte de turismo de 

negócio que não é objeto deste estudo. 

Com base nas visitas realizadas e na representatividade do percentual 
disposto nas atividades de feirantes, ambulantes, camelôs e das pequenas 
fábricas ligadas ao comércio de confecções, somando 56% do total de 
atendidos, verifica-se que boa parte dos clientes do microcrédito na região 
metropolitana exercem atividades ligadas às demandas oriundas das feiras 
regionais e do polo de confecção de Goiânia. (PINTO, 2015) 
 
 

 

 

Fonte: A autora 

 

No Gráfico 19, entre os 46 entrevistados nesta amostra percebe-se uma 

preponderância nos valores até 2 mil reais nos empréstimos concedidos, 

correspondendo esse montante a 58% dos entrevistados. Tal resultado ratifica a 

média nacional e se aproxima da média apurada na região Centro-Oeste que 

conforme Pinto (2015) apresentou uma média no valor dos empréstimos de R$ 

2.400,18. Em Imperatriz – MA, o prazo médio para reposição é de 6 meses entre os 

entrevistados. 

O Gráfico 19, demonstra ainda a preponderância dos empreendedores de 

baixa renda na utilização do crédito. 

Já o Gráfico 20, demonstra que 46% dos entrevistados utilizam o 

microcrédito para a modalidade de investimento e embora durante a entrevista cerca 

de 15%, demonstraram que tais investimentos foram de longo prazo e em geral não 

beneficiaram especificamente a atividade, mas também e acima de tudo, sua rotina 
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doméstica, observe-se que dessa maneira o investimento  pode não ter influência 

direta no negócio. 

 

Tal situação é comum de ser percebida entre estes empreendedores que 

em geral costumam exercer suas atividades em casa, ou em suas proximidades 

usando-a como base. 

 

Fonte: A autora. 

 

Percebeu entre os entrevistados, pouca compreensão para distinguir as  

modalidades de crédito. O Gráfico 20, no entanto, reflete as respostas dos mesmos 

ao perguntado. Neste ponto da entrevista ficou evidente a necessidade de oferecer 

uma educação voltada para os negócios dos tomadores dessa modalidade de 

crédito, e ainda uma educação formal de qualidade que possibilite aos 

empreendedores dos micro negócios melhor aproveitamento das oportunidades que 

o microcrédito oferece para o empreendimento. A necessidade de capacitação 

específica evidenciou-se em vários momentos da entrevista, e embora as IF’s 

concessoras do microcrédito em geral façam parcerias com SEBRAE, por exemplo, 

ainda há muito o que ser feito nesse sentido, quanto à implementação de  políticas 

públicas para suprir essa carência. Compreende-se ainda, que a capacitação 

poderia trazer respostas distintas das que foram obtidas durante este trabalho e por 

consequência acarretar alguma mudança ao demonstrado no Gráfico. 

Ressalta-se aqui que quanto à garantia do empréstimo concedido, 100% 

do grupo entrevistado faz uso do aval solidário, embora entre si, durante a 
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entrevista, fizessem menção de colegas que não mais precisam recorrer a este tipo 

de garantia, pois já são pequenos empresários e não mais micro, como estes. 

 

5.4.1 Faturamento do Negócio X Composição de Renda da Amostra 

 

Em relação a essa questão da entrevista vale ainda ressaltar que cerca 

de 80% dos entrevistados não sabia exatamente o que era “faturamento”, nem 

tampouco diferenciá-los da renda individual, por vezes até confundindo-o com o 

empréstimo em si, e provavelmente até por isso, os valores citados como 

faturamento do negócio e renda serem sempre “aproximados” e não precisos.  

Mesmo entre os que afirmaram com certeza qual seu faturamento, não sabemos 

qual o grau de confiabilidade de tal certeza, devido a aparente confusão feita entre 

faturamento, renda e crédito recebido. 

Os gráficos 21, 22, 23 e 24 demonstram o faturamento do negócio e como 

a amostra pesquisada compõe sua renda. 

 

 

Fonte: A autora 

 

O Gráfico 21 trata de um fator do negócio que requer bastante atenção, 

independente do ramo de atividade esteja sendo analisado, pois à partir do 

faturamento pode-se perceber se o empreendimento é ou não vantajoso e decidir 

pela sua manutenção ou encerramento da atividade seja ela formal ou informal. 
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Ocorre que durante as entrevistas percebeu-se que cerca de 80% dos 

entrevistados não sabem especificar o que é  e/ou tampouco distingui-lo de sua 

própria renda. 

Tal fato deve dificultar a percepção dos mesmos quanto ao desempenho 

do negócio, e é um dos fatores desta pesquisa que indica a necessidade de apoio 

técnico para gerir o negócio e o crédito recebido. 

30%

59%

11%

Gráfico 22 - Entrevistados 
que possuem bolsa do 

governo

Possuem Bolsa

NÃO possuem
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Não quiseram
responder

 

Fonte: A autora 

 

Como percebido nos gráficos 21 a 24, onde os entrevistados 

responderam sobre a composição de suas rendas, verifica-se que 59% não recebem 

bolsas do governo e 63% não possuem outras fontes alternativas de renda, o que 

indica que sua sobrevivência deve depender exclusivamente do seu micro negócio, 

embora  33% tenham outras fontes alternativas de renda e 30% recebam bolsa do 

governo. 11% não souberam ou não quiseram responder se possuem bolsa do 

governo e 4% não souberam ou não quiseram responder se possuem outra fonte 

alternativa de renda. 

 



61 
 

33%

63%

4%

Gráfico 23 - Fonte 
alternativa de renda dos 

Entrevistados

Sim

Não

Não souberam ou
não quiseram
responder

 

Fonte: A autora 

  

O gráfico 24 finaliza os dados sobre a composição de renda dos 

entrevistados e percebe-se que a maioria dos entrevistados, correspondente a 74% 

dos entrevistados recebe renda de até 04 salários mínimos, sendo caracterizados 

como baixa renda e apenas 17% possuem renda superior a 04 salários mínimos e 

9% não souberam ou não quiseram responder. Essa informação exclui o 

recebimento auferido através das bolsas do governo, referindo-se, portanto, apenas 

ao negócio. 

 



62 
 

26%

48%

17% 9%

Gráfico 24 - Renda declarada 
pelos entrevistados

Até 2 SM

De 2,01 a 04 SM

Acima de 04 SM  

Fonte: A autora 

  

Vale ainda ressaltar, que os gráficos 23 e 22 demonstram que mais da 

metade dos entrevistados têm no negócio sua única fonte de renda, sendo este, 

portanto a origem dos seus recursos.  

Situação semelhante foi percebida por Pinto (2015) na região 

metropolitana de Goiânia que também percebeu em sua pesquisa que mais de 50% 

dos entrevistados daquela região, têm como única origem dos seus recursos, o 

micro empreendimento no qual atuam. 

 

 

 

Fonte: A autora 

  

54%
11%

31%

4%

Gráfico 25 - Tempo na 
Atividade produtiva

3 a 5 anos

6 a 9 anos

acima de 9 anos

Não sabem ou não quiseram responder
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O Gráfico 25 mostra que 65% dos entrevistados possuem menos de 09 

anos na atividade e que apenas 31% estão completando ou superaram uma década 

na mesma. Por tal informação entende-se que há pouca volatilidade no setor, 

embora 4%não souberam ou não quiseram responder. 

 

5.5 Empregabilidade  

 

O fator empregabilidade é um dos objetivos do governo quanto aos micro 

negócios. Sabe-se, no entanto, que de acordo com a Legislação vigente, Lei 

Complementar 128/2008 e suas alterações e resoluções pertinentes o MEI pode 

contratar apenas um empregado e terá sobre esse, o custo de 11%. 

Como a maioria dos entrevistados permanece na informalidade, chegam 

a empregar até mais 02 membros da família, embora a maioria absoluta não 

empregue ninguém. 

Vale lembrar que 73,9% dos entrevistados para esta pesquisa, de acordo 

com o Gráfico 17, não são formalizados. 

O Gráfico 26 mostra que 45,6 % não empregam ninguém da família, 

enquanto 15,2% empregam 01 pessoa e 15,2% empregam mais de 2 pessoas  e 

8,7% empregam duas pessoas e 6,5% não quiseram responder quantas pessoas da 

família empregam em seu negócio. 

Outro fator demonstrado nesse gráfico é o quanto a renda familiar 

depende do negócio, pois quanto maior é o número de familiares empregados no 

negócio, maior é a dependência. 

 



64 
 

 

Fonte: a autora 

 

Foi ainda perguntado aos entrevistados quanto a existência de 

empregados de fora do grupo familiar em seu micro negócio. As respostas a esta 

pergunta estão demonstradas no Gráfico 27 e apontam que 77% aproximadamente, 

não possuem empregados de fora da família, enquanto 8,7% dizem ter 01 , 4,3% 

afirmam ter até 02 e 4,3% dizem ter acima de 2 empregados que não pertencem ao 

grupo familiar do usuário do microcrédito. Houve ainda 6,5 % de entrevistados que 

não quiseram responder. Vale salientar que os entrevistados que apontaram ter 01 

empregado, são formalizados. 
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Fonte: a autora 

 

Com relação a como os recursos tomados foram empregados, foi possível 

constatar que entre os entrevistados, 29 deles ou 63% da amostra disseram ter 

aplicado o recurso em compras de matéria prima ou bens para venda, sendo que 03 

informaram também aplicação em ativos fixos, mercadorias ou matéria prima e 01 

ainda em outras destinações para capital de giro. Outros 12 entrevistados (26% da 

amostra) não souberam ou não quiseram responder. 

 

Fonte: A autora 
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Impressiona a quantidade de entrevistados da amostra que não quiseram 

ou não souberam responder, somada àqueles que assumidamente NÃO procuraram 

apoio para gerir o negócio, que juntos auferem o resultado de 88% dos 

entrevistados, contra apenas 12% que buscam apoio técnico para a gestão do 

negócio. 

Esse dado reflete o pouco ou nenhum avanço no faturamento de alguns, 

e ainda, a manutenção do micro negócio na informalidade. 

A formalização permite que o micro empreendedor fature até 81 mil reais 

de janeiro a dezembro do ano em curso, conforme última atualização legal e embora 

traga obrigações, também oferece garantias como a assistência previdenciária mais 

barata e auxilia inclusive para comprovação da renda.  

 

5.6 Percepção da Amostra quanto ao Programa 

 

 

Fonte: a autora 

 

O Gráfico 29 demonstra que 67% dos entrevistados afirmam que o 

faturamento aumentou após o uso do microcrédito e 11% afirmam que NÃO 

aumentou, enquanto 22% não souberam ou não quiseram responder. 

Perguntados sobre a variação da renda nos últimos 3 anos, manteve-se 

para  4,3% da amostra que afirmaram que a renda manteve-se igual e 2,17%, 

informou que  diminuiu em função de redução do faturamento enquanto para a 

maioria dos entrevistados que corresponde a 73,9%,  entrevistados afirmam que 
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aumentou significativamente, principalmente em função da concessão do 

microcrédito que propiciou expansão do negócio e de seu faturamento, como 

consequência e 8,7%. Não souberam ou não quiseram responder.   

 

 

Fonte: a autora 

 

De acordo com o Gráfico 30 foi possível observar que os entrevistados 

que afirmaram apresentar menor crescimento percentual após a utilização e 

aplicação do recurso do microcrédito foram exatamente os com menor tempo de 

empreendedorismo e/ou de parceria com o microcrédito. 
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Difícil
13%

Fácil
76%

Não 
quiseram 
responder

11%

Gráfico 31 - Acesso ao Crédito

 

Fonte: a autora 

 

Todos os entrevistados consideram-se público alvo para o microcrédito. 

Mas segundo o Gráfico 31, entre os entrevistados na amostra, 76% 

consideraram fácil o acesso ao microcrédito e 13% consideraram difícil e 11% não 

souberam ou não quiseram responder. 

Em relatos dos entrevistados as visitas dos agentes de crédito para 

verificar o funcionamento do negócio e os documentos solicitados do micro 

empreendedor foram citados como pontos de dificuldades, embora para aqueles 

76% que consideraram fácil o acesso e  também relataram as visitas e formação dos 

grupos para aval solidário e reuniões isso não deve ser apontado como dificuldade, 

mas como o necessidade de garantia para a Instituição Financeira e para o 

empreendedor que recebe orientações importantes nesses encontros. 

Devido ao período de abrangência da pesquisa a questão 27 do 

questionário (APÊNDICE B) que trata do tempo de utilização do microcrédito já está 

automaticamente respondida como 3 ou mais operações e a questão 28 

(APÊNDICE B) quanto a intenção de fazer nova operação, também pela presença 

dos entrevistados no escritório para renovação do crédito e pela exigência da 

pesquisa de tomadores de 2015 e 2016, o que já os torna superiores a mais de 03 

operações já que as mesmas tem o prazo máximo de 06 meses para pagamento e o 

crédito pode ser renovado antes de concluir operação vigente desde que os 

pagamentos correspondentes a esta tenham sido efetuados rigorosamente em dia. 
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A questão 29 (APÊNDICE B), quanto à indicação para novos contratantes 

do microcrédito 95,6% dos entrevistados indicariam esta modalidade de crédito a 

outras pessoas, e os demais 4,4% não souberam ou não quiseram responder. 

Na questão 30 (APÊNDICE B) apenas 45,6% dos entrevistados aceitaram 

responder , mas ao fazê-lo deram feedback positivo ao CrediAmigo. 

 

Antes era apenas um bico e agora é um negócio. O grupo solidário era de 
03 pessoas e foi aumentado para quatro pessoas e todos são muito 
responsáveis. Embora já tenha feito operação em outro banco, prefiro o 
CrediAmigo. Eu prefiro o prazo menor por causa do juro e porque me livro 
logo e se precisar pego outro (sic). (ENTREVISTADO) 
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6 CONCLUSÕES  
  

A partir da pesquisa realizada  para identificar os resultados das 

operações de microcrédito do programa CrediAmigo no período de 2015 - 2016  em 

Imperatriz – MA, é possível concluir que os objetivos do programa que são a 

inclusão socioeconômica e a redução dos participantes de programas de 

transferência de renda como o bolsa família, por exemplo, nem sempre coincidem 

com os objetivos dos seus usuários, que estão mais focados na melhoria da renda 

própria e familiar. Como evidências dessa situação, pode-se citar o gráfico 6, que 

indica a existência de 73,91% de informalidade, o gráfico 11 que demonstra que 

30% dos entrevistados ainda recebem  bolsas do governo, o que o onera por duas 

vertentes. O Gráfico 13 demonstra que 33% por cento dos  entrevistados ainda 

possuem renda alternativa que indica que não abrem espaço para novos empregos 

que atenderiam novos cidadãos e que  como demonstrado no Gráfico 11. O Gráfico 

15 deste trabalho demonstra que a maioria dos tomadores dos recursos do 

CREDIAMIGO não emprega ou emprega apenas familiares e/ou informais e portanto 

não melhoram a arrecadação e nem produzem empregabilidade formal como 

pretendido, que por vezes o buscam apenas como complemento ou suporte 

absoluto de renda familiar, sem no entanto, perceberem que são agentes ativos na 

economia do pais  sendo portando também responsáveis pelos níveis de 

empregabilidade, por exemplo e da expansão dos negócios para outros patamares 

que o levem a formalidade. 

Sugere-se como melhoria para o Programa CrediAmigo que seja 

incorporado pelo Banco do Brasil pela sua abrangência geográfica e capacidade 

tecnológica, com manutenção do formato e equipes gestora e executoras para 

expansão por todo o Brasil. O ideal é que essa incorporação seja realizada com a 

criação de uma equipe técnica de apoio à gestão dos microempreendedores, além 

da fiscalizadora e de acompanhamento já existente (agentes de crédito). 

Quanto aos objetivos traçados para este trabalho, foram demonstradas as 

principais características dos programas de microcrédito vigentes, sendo que 

também foram identificadas as principais instituições concessoras desse tipo de 

crédito e os volumes aplicados. 

A identificação das facilidades e das dificuldades encontradas pelos 

empreendedores no acesso a essas linhas de crédito, bem como a verificação  se 
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essas operações têm levado a um aumento de faturamento dos negócios atendidos. 

Foi possível constatar que para a maioria .correspondente a 76% o Programa é de 

fácil acesso. 

Percebe-se que a inclusão social e redução da pobreza proposta 

enquanto política pública para o microcrédito é apenas parcialmente cumprida, dado 

que o volume de mão-de-obra utilizada para o negócio pouco se expande para 

terceiros, limitando-se em geral aos próprios tomadores de crédito, que ainda nos 

dias atuais resistem à formalização. 

Pela pequena amostra pesquisada o microcrédito ainda não cumpre seu 

papel como agente de exclusão dos programas de transferência de renda, como o 

bolsa família, embora em 2017 o governo tenha elevado o teto para R$ 200.000,00 e 

através do programa Progredir que tinha como projeto 1 milhão de vagas em cursos 

de capacitação, aulas de educação financeira e assessoria técnica a autônomos, 

não percebida participação durante as entrevistas. 

Os resultados apurados neste trabalho corroboram com resultados 

obtidos por Pinto (2015) onde se percebe clara expansão e melhoria dos negócios 

pelo aumento do faturamento e a maioria da amostra credita esta significativa 

expansão ao incremento trazido pela concessão do microcrédito. Porém, existe a 

percepção de que há uma premente necessidade de apoio técnico personalizado e 

de melhoria nas orientações sobre o negócio e para o negócio com vista a 

manutenção e ampliação da aplicação dessa modalidade de crédito. Entende-se a 

orientação como premissa básica para essa modalidade de crédito, como sugerido 

em sua denominação. Pois seu público diferenciado é composto por pessoas de 

baixa renda e em geral, com baixa escolaridade e pouca instrução financeira. 

Conclui-se diante do  exposto que os objetivos geral e específicos deste 

trabalho foram cumpridos com êxito e que é relevante a concessão do microcrédito 

para este público e seus micro negócios, que se expandem significativamente com 

expressivo aumento em seu faturamento, possibilitando expansão dos negócios. 

Conclui-se ainda, que o microcrédito é importante e atuante instrumento 

de inclusão socioeconômica, mas que requer ainda aprimoramentos para maior 

expansão e efetividade de seu uso. Esses aprimoramentos precisam ser elaborados 

como políticas públicas de acompanhamento e saída do projeto, entendendo que os 

tomadores devem evoluir até sua saída do projeto para a absorção de novos 
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tomadores e assim ampliar o círculo de inclusão através do microcrédito. Acredita-se 

que alguns critérios devem ser abordados em políticas públicas para esse fim: 

 

• Acompanhamento efetivo dos resultados. 

• Estrutura do negócio. 

• Formalização - Incentivo direto para a formalização. 

• Tempo de permanência no Projeto. 

 

Chama-se atenção ainda, para a necessidade  do desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para a “mulher empreendedora”, considerando uma 

diversidade maior de atividades e suas múltiplas facetas, já que as diversas 

pesquisas realizadas no setor, quer por órgãos oficiais como SEBRAE e IBGE, quer 

por particulares, apontam a sua vocação para o micro negócio, transformando-a em 

importante agente de transformação socioeconômico no país. 

 A motivação deste trabalho foi conhecer a percepção dos usuários desta 

modalidade de crédito, sua realidade e a contribuição que o microcrédito traz pra 

suas vidas. O brilho nos olhos e a simplicidade dos entrevistados não permitem 

dúvidas quanto à relevância deste projeto para cada um e para todos eles. Sua 

importância em suas vidas e projetos pessoais. E essa realidade eleva 

consideravelmente a responsabilidade da pesquisa e ainda mais, dos governos na 

implantação e acompanhamento dos projetos. 

Salienta-se que as expectativas da autora ao iniciar o trabalho por 

diversas vezes foram frustradas no decorrer do mesmo principalmente no que tange 

à pesquisa de campo que demonstrou realidades por vezes de superação, como no 

caso da escolaridade percebida entre os entrevistados e muitas vezes de 

incompreensão como na apuração de dados quanto à formalização da amostra. 

A incompreensão segue-se de frustração por perceber que ainda há muito 

o que avançarmos para promover o desenvolvimento do Brasil principalmente em 

quesitos como educação regular e técnica. E ainda, quanto à continuidade e 

acompanhamento adequados aos programas do governo para este fim.  

A desinformação ou a informação inadequada e incompleta  transforma 

os maiores medos em realidade como no caso da  formalização do micro negócio, 

algo tão fácil de implementar e com um custo tão reduzido se comparado à 

contrapartida para o empreendedor e para o governo que torna-se inevitável 
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questionar-se porque não há um investimento mais firme e  constante junto aos 

empreendedores por parte das entidades intermediadoras do microcrédito ou do 

próprio governo para que se chegue urgente a 100% de formalização, ou que seja o 

mais próximo possível: 99,9%, talvez. 

O trabalho precisa ser otimista e o governo mais eficaz quanto ao tema 

porque toda a sociedade paga pelo preço, pela não arrecadação dos tributos da 

camada da população assistida pelo microcrédito e os microempreendedores 

também, já que ficam à margem dos benefícios a que teriam direito caso se 

formalizassem. 

O Brasil precisa acompanhar seus investimentos como um todo, para que 

haja de fato inclusão social e as regiões se desenvolvam e, principalmente, para 

deixar de ser um país do futuro e  para ser um pais do presente.   
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APÊNDICE A – Questionário aplicado ao coordenador do CrediAmigo em Imperatriz 

– MA, para pesquisa que tem por título Microcrédito: Resultados da Aplicação do 

CrediAmigo em Imperatriz – MA Entre 2015 E 2016,  desenvolvida pela mestranda 

Carmem Lúcia Machado Maia, aluna do Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional das Faculdades Alves Faria. Os dados coletados serão 

usados estritamente com objetivos acadêmicos, sendo preservado o anonimato dos 

participantes.  

Obrigada pela colaboração! 

 

1. Quais municípios são atendidos pelos escritórios do programa 

CrediAmigo de Imperatriz através de sua clientela? 

2. Qual o total de clientes atendidos por esses escritórios? 

3. Quantos clientes são residentes na cidade de Imperatriz? 

4. Quantos desses clientes são homens e Quantos são mulheres? 

5. Qual o volume de recursos em R$ foi aplicado nos anos de 2015 e 

2016 no programa  por este escritório? 

6. Do total aplicado, quanto em R$ foi aplicado na cidade de Imperatriz?  

7. Qual o valor médio das operações realizadas por esses clientes? 

8. Qual o prazo médio das operações? 

9. Em que os clientes costumam aplicar os recursos tomados? 

10. Qual o índice de inadimplência das operações? 

 

 

 

Aluna Pesquisadora: Carmem Lúcia Machado Maia 
E-mail: carmem15@hotmail.com Celular: 99 99122-9067.   
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APÊNDICE B - Questionário aplicado aos tomadores do CrediAmigo em Imperatriz – 

MA, para pesquisa que tem por título Microcrédito: Resultados da Aplicação do 

CrediAmigo em Imperatriz – MA Entre 2015 E 2016 desenvolvida pela mestranda 

Carmem Lúcia Machado Maia, aluna do Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional das Faculdades Alves Faria. Os dados coletados serão 

usados estritamente com objetivos acadêmicos, sendo preservado o anonimato dos 

participantes.  

 

Obrigada pela colaboração! 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

Data: ____/____/______. 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

CPF: ________________________ 1. Sexo: (  )M   (  )F   Fone: 
_________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

1. Faixa etária (  ) 18-25 (  ) 26-35 (  ) 36-45 (  ) 46-55 (  ) 56 ou mais 
 

2. Escolaridade: (  ) Analfabeto (  ) Ensino Fundamental  (  ) Ensino Médio                   

(  )superior incompleto  (   ) superior   (  ) pós-graduado  

 
3. Estado Civil: (  ) solteiro (  ) casado ou c/ união estável (   ) separado  (   ) 

viúvo 
 

4. Ramo de Atividade: ( ) Comércio  (  ) Indústria  (   ) Serviços 

 

5. Formalizado: (  ) S   (  ) N 

6. Segmento: (  ) Beleza e cosméticos  (  ) Confecção e facção  (  )  Alimentação 

(  ) Feirante, ambulante e camelô  (  ) Outros   (   ) Marcenaria (  ) Construção, 

Encanador, Eletricista (  ) Instalação e pequenos reparos   

7. Endereço do Negócio: __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Data Concessão MPO:___/______   7. Valor: ____________   8. Prazo: _____ 
meses 

8.  Modalidade: (  ) Giro  (   ) Investimento (   ) Mista 

9. Garantia: ( ) Aval Individual (  ) Aval grupo solidário  (  ) Sem garantias    (   ) 
Outras 
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10. Faturamento atual? __________ 12. Faturamento antes da utilização do MPO? 
__________ 

11. Recebe alguma bolsa do governo? (  ) S  (  ) N  

12. Tempo do negócio:  _______anos _____meses. 

13. Empreendimento é a única fonte de renda do grupo familiar (exceto bolsa)? 

 (  ) S   (  ) N   

14. Renda familiar mensal: (  ) até 2 SM (  ) até 4 SM  (   ) acima de 4 SM 

15. Quantas pessoas trabalham no negócio? ____   

16. Quantas pessoas que trabalham no negócio são da família? __________ 

17. Quantas pessoas são mão-de-obra externa (fora da família) contratada ? 

(  ) Nenhum   (  ) 01  pessoa     (  ) 02 pessoas 

18. Nos últimos 3 anos a renda: ( ) Aumentou  (  ) Diminuiu  (  ) Manteve-se a mesma 

19. Se diminuiu, foi por: 

(  ) A - Redução de faturamento  (  ) B - Perda de emprego  (  ) C - Negócio fechou                  
(  ) D -  Doença  (  ) E – Outros 

20. Como você utilizou o microcrédito? 

(  ) A - Compra de matéria prima ou bens para venda  (  ) B - Outras destinações para capital 
de giro(  ) C - Máquinas ou ativos fixos (  ) D - Instalações e reparos  (  ) E - Pagamento de 
dívidas( ) F – Pagamentos de Impostos  (  )  G - Pagamentos de salários  (  ) H - Compra de 
bens de uso pessoal ou similar  (   ) I – Ativos fixos, mercadorias ou matéria prima  

21. Procurou apoio para gerir o crédito recebido?    (  ) S  (  ) N 

22. O faturamento do negócio aumentou com o microcrédito? ( ) S  ( ) N  ( ) Não sabe 

23. Aumento estimado: ____% 

24. Foi difícil conseguir o empréstimo? (  ) S  (  ) N 

25. Você se considera público-alvo do microcrédito? (  ) S  (   ) N 

26 O que precisa melhorar no microcrédito? 

(  ) A – Burocracia para conseguir o MPO (  ) B – Apoio técnico ao negócio 

(  ) C – Aumentar o valor  (  ) D – Prazo para pagamento (  ) E – Taxa de juros 

(  ) F – Divulgação  (  ) G – Número de programas  (  ) H – Nada precisa melhorar 

27. Quantas vezes você já contratou o MPO? (  ) 1  (  ) 2 (  ) 3 ou mais 

28. Você faria outra operação de microcrédito?  (   ) Sim    (   ) Não 

29. Você conhece e indicaria outro empreendedor para contratação do microcrédito? 

(   ) Sim    (   ) Não 

30. Relato do entrevistado (opcional): 

 

*Questionário adaptado pela autora a partir de Sampaio (2014) 


