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Judite do Nascimento, de
39 anos, é uma típica em-
preendedora brasileira.
Dona de uma banca de
frutas na Estrada das Lá-

grimas, nos arredores de Heliópolis, a
maior favela de São Paulo, ela depende da
pequena atividade informal para criar os
três filhos. Segundo números do IBGE, há
11 milhões de trabalhadores no Brasil em
situação similar à de Judite. Mas ela tem
uma vantagem sobre os demais, porque
conta com uma linha de crédito que lhe
garante capital de giro para movimentar
os negócios. A fonte de recursos é o São
Paulo Confia, programa de microcrédito
criado no município em 2001. E possível
que nenhum dos 4 mil atendidos saiba,
mas se a iniciativa existe e funciona, ain-
da que a escala seja pequena, é graças ao
trabalho do bengalês Muhammad Yunus,
ganhador do Nobel da Paz deste ano (en-
trevista às págs. 10 e 11).

Hoje, no mundo, o microcrédito chega a
cerca de 60 milhões de pessoas, mas as
estimativas dão conta de 700 milhões a l
bilhão de pequenos empreendedores no
planeta. No Brasil, os programas chegam
a 470 mil em um contingente de 11 mi-
lhões de microempresários informais.
Mas o alcance das iniciativas é crescente.

As idéias desenvolvidas pelo homem co-
nhecido como "o banqueiro dos pobres"

FONTE DE RENDA

O microcrédito tem
sido a alternativa
para os excluídos do
mercado de trabalho
formal e alimenta o
empreendedorismo
dos brasileiros
revolucionaram a maneira como o mundo
trata essa modalidade de financiamento.
Coube a ele mostrar a todos que o público
carente de recursos não freqüenta agên-
cias bancárias, mas constitui uma excelen-
te clientela quando bem orientado no uso
do dinheiro. As quantias não precisam ser
altas (os primeiros empréstimos foram de
23 dólares) nem o custo necessariamente
baixo - o que, a propósito, torna o micro-
crédito um instrumento particularmente
interessante no país que tem a maior taxa
de juro do mundo. Tudo depende do mo-
do como as linhas são oferecidas.

O Grameen Bank, ou Banco dos Po-
bres, fundado por Yunus em 1983, usa
agentes de crédito para descobrir po-
tenciais clientes em aldeias pobres de
Bangladesh. Cabe a eles ensinar a gru-
pos de mulheres que atividades tradi-
cionais de subsistência, como a criação
de gado leiteiro ou o cultivo de arroz,
podem dar lucro, desde que sejam tra-
tadas com visão empresarial e recebam
um empurrãozinho financeiro.

AURINEIDE. Planos para uma loja de presentes

Os membros de cada grupo tornam-
se solidariamente responsáveis pelo pa-
gamento das parcelas, que chegam a ter
vencimentos semanais e embutem juros
de 20% ao ano - um índice alto em re-
lação ao praticado em países desenvolvi-
dos, mas nem tanto se o próprio emprés-
timo gera recursos para se pagar. Até
maio deste ano, o Banco dos Pobres
atuava em 72 mil aldeias de Bangladesh
e tinha 6,7 milhões de clientes ativos.

O modelo do Grameen Bank foi repro-
duzido e adaptado à realidade de várias

PARA A MÁQUINA FUNCIONAR Um dos segredos para manter um baixo nível
de inadimplência é o pagamento semanal e os empréstimos solidários
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partes do mundo. No Brasil, convencio-
nou-se chamar essas iniciativas de mi-
crocrédito produtivo e orientado, de
acordo com a Abcred, associação repre-
sentante das instituições que lidam com
esse mecanismo de financiamento. O
termo serve para diferenciar o instru-
mento de outras modalidades que con-
sistem simplesmente em emprestar pe-
quenas somas para a clientela de baixo
poder aquisitivo. Nesse último caso, qua-
se sempre os resultados são altas taxas
de inadimplência e prejuízo para as ins-
tituições financeiras e os governos, que
costumam subsidiar as iniciativas.

O conceito de microcrédito produti-
vo e orientado inclui várias idéias de Yu-
nus, como a figura do agente de crédito,
que apresenta as linhas de financiamento
nas comunidades e ajuda os clientes a cal-
cular suas necessidades. O representante
da instituição também avalia o retorno do
investimento, de modo a adequar a amor-
tização do empréstimo ao giro de caixa da
empresa. Além disso, é preciso acompa-
nhar os empreendedores para garantir
que o dinheiro não será desviado para ati-
vidades não produtivas. "Nosso cliente es-
tá escondido, é preciso encontrá-lo e ensi-
nar como usar o crédito", diz o coordena-
dor do São Paulo Confia, Paulo Colozzi.

A dificuldade de montar uma estrutura
capaz de chegar ao cliente é uma das
principais explicações para a reduzida
abrangência da maioria dos programas
de microcrédito do País. O sistema exige

um tratamento radicalmente diferente
do que é dado pelos bancos de varejo a
outras linhas de financiamento.

Mesmo o São Paulo Confia, após cin-
co anos de atividade, teria recursos para
dobrar a atual carteira de 4 mil clientes,
mas esbarra no reduzido número de
pontos de atendimento (apenas seis) e
na dificuldade de treinar novos agentes.

Os empréstimos vão de 50 reais a 5
mil reais, com juros de 3,9% ao mês, e
são concedidos a grupos de quatro a sete
empreendedores, que se tornam deve-
dores solidários. Ou seja, se um não pa-
ga, todos perdem o crédito. O resultado
é uma inadimplência em torno de 1%.
Judite, a dona da banca de frutas de He-
liópolis, participa de uma turma que
nunca atrasou prestações, por isso toma
empréstimos de 2.500 reais, com pres-
tações semanais, a serem quitados e re-
novados em apenas dois meses. "Meu
próximo passo é abrir uma quitanda,
que um dia vai virar sacolão", diz ela.

Vizinha da banca de Judite, a comer-
ciante Aurineide Souza, de 33 anos, es-
pera que sua linha de crédito cresça para
diversificar as atividades na loja de pre-
sentes. "Quero aumentar o meu crédito
para conseguir viajar para Ibitinga (SP)
e começar a vender bordados", diz. Ain-
da em Heliópolis, os recursos do progra-
ma financiam há dois anos a compra de
produtos de beleza no salão do cabelei-

reiro Pedro Mariano de Oliveira, de 37
anos. "Sempre dá para ganhar dinheiro
em cima dos empréstimos", avalia. Um
lucro que pode, e deve, ser dividido com
as instituições que oferecem o crédito.

"As operações de microcrédito preci-
sam ser sustentáveis, não devem ser trata-
das como assistencialismo", defende o
presidente da Abcred, José Caetano Lavo-
rato Alves. Ele ressalta o avanço da moda-
lidade nos últimos anos, em especial após
a aprovação do Programa Nacional de Mi-
crocrédito Produtivo Orientado (PNM-
PO), que favorece a criação de entidades
capazes de atuar na distribuição dos re-
cursos, como as Organizações da Socieda-
de Civil de Interesse Público (Oscips).

Existem 287 entidades autorizadas a
operar com microcrédito no País, das
quais cerca de uma centena está em ati-
vidade. O número é pequeno, segundo o
presidente da Abcred. O público-alvo do
microcrédito no País pode começar a ser
medido pelos 11 milhões de empresas
informais em atuação no País, de acor-
do com números do IBGE. Mas torna-se
incalculável quando é agregada a massa
de potenciais empreendedores de baixo
poder aquisitivo, composta tanto por
gente que não encontra emprego devi-
do à enorme competição nas grandes ca-
pitais quanto pelas vítimas da fraca ati-
vidade econômica de alguns pontos

CAMINHO "Se o microcrédito quiser cumprir a promessa de erradicar a pobreza
no mundo, terá de atrair fontes comerciais de capital", diz gerente do WWB

mais isolados do País.
Em escala mundial,

o problema não é dife-
rente. "As necessida-
des de recursos são
simplesmente gran-

OLIVEIRA. Sempre

dá para ganhar

dinheiro em cirna

dos empréstimos"

des demais", afirma Frank Abate, gerente
para política e impacto setorial do Banco
Mundial da Mulher (WWB, na sigla em
inglês), instituição de financiamento que
atende a 23 milhões de pessoas em 40
países por meio de parcerias regionais.

"Se o microcrédito quiser cumprir a
promessa de erradicar a pobreza no mun-
do, terá de atrair as fontes comerciais de
capital", argumenta o executivo. "O único
modo de fazer isso é ser lucrativo e seguir
as regras de disciplina do mercado finan-
ceiro internacional." Essa premissa leva o
WWB a exigir, por exemplo, que os par-
ceiros limitem os gastos administrativos

Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 13, n.417, p.12-13, 1 nov. 2006. 




