
GESTÃO microcrédito

COMO EMPRESTAR
Durante quase cinco anos, o ABN Amro Real
perdeu dinheiro ao apostar no mercado de
microcrédito. Agora, o jogo começa a mudar
ANA LUIZA HERZOG

O
PERNAMBUCANO JOSÉ BONl-
fácio da Silva, de 35 anos,
chegou a São Paulo no final
da década de 80, ainda ado-
lescente. Para sobreviver, nos
12 anos seguintes ele cozi-
nhou em lanchonetes na re-

gião da avenida Paulista e no bairro do Bom
Retiro, no centro da cidade. "Trabalhava feito
um louco, ouvia muito desaforo dos patrões
e levava quase nada de dinheiro para casa",
diz Bonifácio. Em 2002, ele resolveu mudar
de vida. Montou seu próprio negócio no bair-
ro da Brasilândía. na zona norte de São Paulo.
Na verdade, "negócio" é um nome generoso
demais para descrever o que Bonifácio tinha
à época: um mercadinho de menos de 30 me-
tros quadrados no qual ele vendia algumas

frutas, verduras e meia dúzia de produtos in-
dustrializados que cabiam numa única prate-
leira. Seis anos depois, Bonifácio pode ser
considerado, de fato. um microempresário.
Sua vendinha triplicou de tamanho — e já é
pequena para comportar os cinco freezers e
as muitas prateleiras onde são exibidas deze-
nas de categorias de mercadorias. Há oito
meses, Bonifácio decidiu abrir uma "filial".
Juntas, as duas lojas da periferia, que abrem
as portas até nos domingos e feriados, fatu-
ram 30000 reais por mês. Por trás da bem-
sucedida empreitada do ex-cozinheiro não há
só muito trabalho. Bonifácio também pros-
perou porque conseguiu quatro empréstimos
— cada um a juros de, no máximo, 3,9% ao
mês. Com os 20000 reais que conseguiu le-
vantar, ele comprou mercadorias, máquinas

O mercado de microcrédito no mundo
Os principais números desse setor(1):
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e móveis. O financiamento veio da Real
Microcrédito, operação do banco ABN
Amro Real, que, desde 2002, oferece em-
préstimos de até 10000 reais a microem-
preendedores em regiões pobres da peri-
feria de São Paulo, Rio de Janeiro e oito
estados do Nordeste.

Tão conturbada quanto a saga inicial
de Bonifácio em São Paulo é a do próprio
ABN Amro Real, que levou quase cinco
anos para fazer decolar seu negócio de
crédito produtivo para classes baixas. As
primeiras iniciativas surgiram em 2002,
estimuladas pela estratégia do Real de se
tornar um banco "sustentável". Num país
em que boa parte da população tem difi-
culdade de acesso a crédito, parecia fazer
todo sentido montar uma operação para
liberar financiamentos para a população
carente — uma atividade até então prati-
camente ignorada pelos grandes bancos
comerciais e restrita a financeiras e vare-
jistas. O pioneirísmo custou caro. Até o
final de 2006, a Real Microcrédito ainda
registrava indicadores pífios — pouco
mais de 11 000 clientes, 16 milhões de
reais concedidos em empréstimos e um
prejuízo de 2,7 milhões de reais. Os pri-
meiros resultados positivos começaram a
aparecer no primeiro semestre de 2008.
Hoje, a instituição soma 72000 clientes e
mais de 72 milhões de reais emprestados
—com lucro acumulado de quase 600 000
reais nos primeiros seis meses do ano.
Embora a operação seja ainda bastante
modesta — o volume de empréstimos con-
cedidos à baixa renda representa bem me-
nos de 1% dos financiamentos totais do
banco —, a expectativa é que nos próxi-
mos tempos ela ganhe mais relevância
dentro da instituição. "Demoramos a en-
tender como lidar com esse mercado, mas
ele tem muito potencial para crescer", afir-
ma José Giovani Anversa, superintenden-
te da Real Microcrédito.

Uma das razões que explicam o lento
avanço desse negócio até agora foi a deci-
são de começar a atividade em São Paulo,
mais precisamente em Heliópolís, a maior
favela da cidade. À época, a instituição
chegou a ser aconselhada por especialistas
a montar um piloto em outras regiões. "O
caminho seria menos tortuoso se o início
se desse pelo Nordeste, onde as pessoas já
estão mais familiarizadas com o produto
graças à atuação do pioneiro Banco do
Nordeste", afirma Bettina Wittlinger, re-

"Não confunda
microcrédito com agiotagem"
PARA MUHAMMAD YUNUS, O MAIS FERVOROSO ENTUSIASTA
DA INDÚSTRIA DE FINANCIAMENTOS DE PEQUENO VALOR,
ALGUMAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO LUCRANDO
DEMAIS COM ESSE MERCADO

Há mais de três décadas, o bangladeshiano Muhammad Yunus, de 68 anos, empunha
a mesma bandeira: a de que emprestar dinheiro aos pobres é ao mesmo tempo um

bom negócio e uma arma poderosa para tirá-los da miséria. Seu principal argumento a
favor da tese — além dos de cunho humanitário, é claro — é o crescimento do Grameen,
o banco que ele mesmo criou e que se transformou na maior instituição de microcrédito
do mundo. Com quase 7,5 milhões de clientes e mais de 7 bilhões de dólares em em-
préstimos distribuídos ao longo de 30 anos, a instituição provou-se também um negócio
rentável, com lucro de quase 22 milhões de dólares nos últimos dois anos. Graças a essa
fórmula, em 2006 o "banqueiro dos pobres" (como ele ficou conhecido) ganhou o Prêmio
Nobel da Paz. Recentemente, Yunus passou a se dedicar a duas missões. Uma delas é
disseminar o conceito de "social business", que ele mesmo criou para definir iniciativas
empresariais cujo principal objetivo não é obter lucros altos, mas atender às demandas
da população excluída do mercado de consumo. A outra é brigar publicamente com as
instituições financeiras que, segundo ele, estão distorcendo o conceito de microcrédito.
Seu alvo de ataque preferencial é o Compartamos, banco mexicano que nasceu como
uma ONG e se transformou num dos mais rentáveis do país ao oferecer crédito a con-



sumidores de baixa renda com juros de 76% ao ano. No final de
agosto, Yunus estará no Brasil a convite da Editora Abril, que pu-
blica EXAME, para um evento fechado com presidentes de empre-
sas. A seguir, trechos de uma entrevista concedida por Yunus com
exclusividade:

Por que o desempenho do banco mexicano Compartamos o
incomoda tanto?
Esse banco está lucrando muito ao conceder empréstimos com
juros extremamente altos. Por isso, não acho que ele deva ser con-
siderado uma instituição financeira de microcrédito. Essa é uma
importante distinção que precisa ser feita. Microcrédito significa
ajudar as pessoas a superar a pobreza. Não pode ser entendido
como uma oportunidade para fazer rios de dinheiro tirando van-
tagem dos pobres. Aqueles que se aproveitam dos pobres para
lucrar devem ser chamados de agiotas. Criei um modelo de ne-
gócios para que os pobres deixassem de ser reféns desses abusos
e não vou permitir que instituições que distorcem meu conceito
usem o termo "microcrédito".

Para especialistas, o crescimento e a abertura de capital do
Compartamos são sinais positivos de que o microcrédito
finalmente deixará de ser um nicho dentro do mercado
financeiro para se transformar num setor de peso. Essa
expansão não é positiva?
De forma alguma me oponho à idéia de as instituições de micro-
crédito ganharem tamanho. O Grameen tem 7,5 milhões de clien-
tes atualmente e pode chegar a 100 milhões. Só quero que elas

Yunus: faltam leis
para incentivar o
mercado de
microcrédito

continuem fazendo a coisa certa. Indepen-
dentemente do tamanho, essas instituições
devem seguir a premissa básica que me
inspirou a criar o banco, que é não explorar
os pobres.

O senhor endossou recentemente a criação da MicroFinance
Transparency ("Transparência em microfinanças"). uma
ONG que tem o objetivo de monitorar o comportamento das
instituições de microcrédito no mundo todo. Por que isso é
importante?
Há muitos competidores no mercado de microcrédito hoje e
vários deles estão se apropriando espertamente do termo para
crescer. Há muita gente propagandeando taxas de juro muito
baixas quando, na verdade, elas são altíssimas. Ou seja, escon-
dem suas verdadeiras intenções e o preço real do que cobram
dos clientes.

E de que maneira a MF Transparency vai combater isso?
Há uma lei nos Estados Unidos, a Truth in Lending (algo como
"Verdade ao emprestar"). Graças a ela, todas as informações re-
lacionadas a empréstimos são apresentadas de maneira padro-
nizada e clara. Assim, as pessoas sabem exatamente os valores
que estão sendo cobrados na operação e podem comparar as
ofertas. Já está na hora de termos algo semelhante para a indús-
tria de microcrédito. Há muita coisa escondida, camuflada nas
propagandas dessas instituições. Para perceber as roubadas,
os pobres precisam se ater a detalhes — o que não acontece. É
preciso que as regras do jogo fiquem claras. E é aí que vai entrar
a MF Transparency.

Qual é o futuro da indústria de microcrédito?
O que sabemos é que 140 milhões de pessoas foram beneficiadas
por ela até agora. Mas outros milhões de pobres estão esperando.
Em muitos países, nem mesmo 5% das famílias pobres tiveram
acesso a pequenos empréstimos. Em Bangladesh, esse percen-
tual é de 80%. A indústria precisa crescer.

O crescimento médio anual da carteira de microcrédito no
mundo foi de cerca de 30% entre 2001 e 2006. O senhor
não está satisfeito com esse ritmo?
Não. Estou frustrado, Esse mercado deveria estar crescendo mui-
to mais rápido. O problema não está com as pessoas envolvidas,
mas com o arcabouço legal — que é basicamente inexistente.
Você tem leis para incentivar a criação de grandes bancos, mas
não os de microcrédito. Em Bangladesh, há uma lei específica e,
por isso, o Grameen pode receber depósitos de pobres e usá-los
para conceder pequenos empréstimos. No Brasil, assim como
na maioria dos outros países, as instituições exclusivamente de
microcrédito não podem nem mesmo receber depósitos dos
próprios clientes. Isso limita seu crescimento, porque elas serão
sempre dependentes de outro banco. Ou seja, embora movimen-
tem muito dinheiro, não podem usá-lo como querem. Esse é o
problema crítico.
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presentante da Acción. ONG internacional
especializada em microcrédito e sócia do
Real no início da empreitada. "Além disso,
a concorrência seria menor, uma vez que
a população está menos exposta às ofertas
de crédito das financeiras, dos varejistas e
das operadoras de cartão."

SE NO NORDESTE O CONCEITO de mi-
crocrédito não causa estranhamento, em
São Paulo foi preciso explicar até que ele
não era sinônimo de dinheiro para com-
prar microcomputador. Essa tarefa de "ca-
tequização" foi confiada a um grupo de
funcionários que passam o dia na periferia
visitando pequenos negócios na busca de
clientes (hoje, esse time conta com 221
agentes). Coube a eles também convencer
os interessados de que os empréstimos só
seriam concedidos a grupos formados por
três ou quatro pessoas. Dessa forma, a fal-
ta de bens para oferecer como garantia é
substituída pelo compromisso de que o
pagamento total será feito mesmo que al-
gum dos membros não honre o que lhe
compete da dívida. A prática é adotada por
instituições de microcrédito em todo o
mundo, mas em São Paulo encontrou re-
sistência. "Ao contrário do que imaginá-
vamos, a classe baixa dos grandes centros
é tão individualista quanto a classe média
ou alta e tinha receio de assumir compro-
missos de terceiros", diz Anversa.

A maior fonte de dor de cabeça, no
entanto, foi o Rio de Janeiro, onde a Real
Microcrédito iniciou suas operações em
2005. na Baixada Fluminense, uma das
regiões mais violentas e pobres do estado.
Lá, líderes comunitários chegaram até a
instruir a população a respeito de quais
eram as respostas "ideais" a dar no ques-
tionário socioeconômico, usado para de-
terminar a viabilidade de um empréstimo
— ou seja, alguns interessados eram in-

duzidos a mentir. Além de aprimorar o
treinamento dos agentes para que eles
formassem grupos mais sólidos de clien-
tes e ficassem mais hábeis na detecção de
possíveis malandragens, o Real também
precisou alterar outras premissas defini-
das no início do negócio. O tempo médio

to para que as pessoas não se cansem da
dívida", diz Anversa, Mesmo com todas
as mudanças, a inadimplência é ainda
relativamente alta — 7,5%, ante a média
geral de 3,2% do banco.

O recente bom desempenho da opera-
ção de microcrédito do ABN Amro Real
coincide com o desabrochar de um fenô-
meno econômico mais amplo: o cresci-
mento desse setor em todo o mundo. Se-
gundo dados da ONG americana Microfi-
nance Information Exchange, que reúne
informações das principais
instituições do setor, o vo-
lume de pequenos emprés-
timos concedidos à popu-
lação de baixa renda vem
aumentando a uma taxa
média de 30% ao ano e
chegou a 24 bilhões de dó-
lares em 2006. Tamanho
vigor trouxe a tona uma
polêmica de cunho ético:
qual o limite para o lucro
obtido por essas instituições? O grande
pivô da discussão é o banco mexicano
Compartamos. Criado em 1990 como uma
ONG. ele hoje oferece pequenos emprés-
timos produtivos a cerca de 900000 clien-
tes de baixa renda e é um dos mais rentá-
veis do país — sua taxa de retorno sobre o
capital chega a ser de 45%, ante 15% do
obtido pela maioria dos bancos mexicanos,
o que lhe garantiu um lucro de 80 milhões
de dólares em 2007. Em abril do ano pás-

A atividade
de microcrédito
movimenta
hoje mais de
24 bilhões
de dólares em
todo o mundo

sado, o Compartamos abriu seu capital e
levantou 458 milhões de dólares com a
venda de 30% da instituição. O arrojo do
IPO chamou a atenção do economista
Muhammad Yunus. Ganhador do Prêmio
Nobel da Paz por seu trabalho à frente do
Grameen. o maior banco de microcrédito
do mundo, com sede em Bangladesh. Yu-
nus declarou guerra ao Compartamos.
Para ele, instituições que oferecem aos po-
bres empréstimos com juros de 79% ao
ano. como faz o banco mexicano, não de-

vem ser classificadas como
de microcrédito (veja en-
trevista com Yunus na pág.
111). Em todo o mundo, a
média cobrada por esse ti-
po de instituição é de 30%
ao ano. "Se estivesse dis-
posto a lucrar menos, o
Compartamos poderia ofe-
recer condições mais justas
aos clientes e, ainda assim,
ter uma operação saudá-

vel", diz o americano Chuck Waterfield.
professor da Universidade Columbia e um
dos maiores especialistas mundiais em
microcrédito. Se depender de Carlos Da-
nel, co-presidente do Compartamos, esses
ganhos não devem diminuir. "Lucrar aci-
ma da média dos outros bancos é a melhor
estratégia para atrair mais competidores
para esse mercado", disse Danei a EXA-
ME. "Só assim mais empresas perceberão
que vale a pena servir aos pobres." •

para pagamento dos em-
préstimos, por exemplo,
foi reduzido de quase um
ano para os atuais seis
meses. "Aprendemos
que o prazo deve ser cur-

Text Box
Fonte: Exame, ano 42, ed. 925, n. 16, p. 108-112, 27 ago. 2008.




