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AS FRASES

“Acho que a regulação do setor de
combustíveis ter passado à ANP foi
uma decisão correta do governo”

José Lima de Andrade Neto, presidente da BR Distribuidora

O presidente da subsidiária da Petrobras acredita que
a crise registrada nos primeiros meses deste ano foi
causada pela falta de um órgão regulador e que o consumo
de combustíveis continuará crescendo no país.

“É louvável o aumento dos
investimentos da União,
de 1,2% do PIB”

Raul Velloso, economista

O economista comentou, em entrevista à Agência Brasil, que,
sem um ajuste sustentável, dificilmente o Brasil continuará a manter
a receita crescendo fortemente.

Renato Araújo/ABr

Fabio de Almeida Braga
Sócio de Demarest e Almeida Advogados

O Banco Central vem alicerçando as bases da política de inclusão financeira
como modo de dar cumprimento a objetivos voltados à tarefa de robustecer a in-
tegridade e o funcionamento eficiente do Sistema Financeiro Nacional.

A implantação gradual de programas de inclusão tem buscado colocar à dis-
posição do mercado serviços capazes de alcançar camadas de consumidores
normalmente não atendidos, impulsionando relações em toda a cadeia de gera-
ção de poupança, produção e consumo. Esse desenvolvimento transcende a ou-
torga de crédito, possibilitando a redução de desigualdades sociais e o maior
desenvolvimento econômico em todas as direções do espectro social. Nesse con-
texto, inserem-se as operações de microcrédito, concebidas com a finalidade de
determinar a disponibilização de recursos como meio de fomento de atividades
produtivas. São operações de financiamento de valores módicos para micro-
empreendedores não inseridos na economia formal. No Brasil, a experiência do
microcrédito desenvolveu-se a partir da constatação da grande relevância eco-
nômica das pequenas e microempresas, que atingiram, em 2008, participação
da ordem de 88,5% do total das empresas registradas no Registro do Comércio.
Até meados de 2010, R$ 2,2 bilhões de exigibilidade sobre depósitos à vista, cap-
tados pelos bancos, passaram por operações de microcrédito. A aplicação desses
recursos em operações de crédito ao consumidor, no mês de junho de 2010, che-
gou a R$ 1,4 bilhão, enquanto R$ 801 milhões estavam registrados como investi-
mentos. No período, quantidade superior a 1 milhão de operações foi celebrada,
sendo que o valor médio financiado, por contrato, ficou em R$ 323,00. Perma-
neceram recolhidos ao Banco Central, sem remuneração, R$ 1,1 bilhão.

No microcrédito produtivo orientado, o produto da venda de bens e serviços
financiados serve como base para a amortização e liquidação do próprio mi-
croempréstimo. Essa modalidade de operação integra o Programa Nacional de
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), que é controlado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego e conta com normatização do CMN.

Exige-se que o agente financeiro outorgue o crédito após intenso contato do
agente financeiro com o consumidor. A instituição deve contar com pessoal ca-
pacitado a levantar dados socioeconômicos do pleiteante e prestar-lhe orienta-
ção educativa sobre o planejamento do negócio, definindo-se necessidades de
crédito e gestão para seu desenvolvimento.

Podem atuar no PNMPO instituições oficiais (com recursos do FAT), bancos
comerciais, múltiplos com carteira comercial e instituições autorizadas a operar
microcrédito produtivo rural para agricultores familiares, no PRONAF. A atua-
ção de tais agentes deve ocorrer por instituições constituídas para atuar no seg-
mento de microcrédito produtivo orientado. Os agentes podem atuar no PNMPO
mediante repasse de recursos, mandato ou aquisição de operações de crédito en-
quadrados nos critérios do PNMPO.

As operações no PNMPO podem ter garantia do MTE, pelo Fundo de Aval para
a Geração de Emprego e Renda. O Fundo tem natureza contábil e é gerido pelo
BB, garantindo parte do risco das instituições oficiais federais, no Programa de
Geração de Emprego e Renda. Já contando com bases legais e regulatórias defini-
das, certamente as operações de microcrédito revelam-se promissor instru-
mento para alavancar o processo de desenvolvimento e ampliação eficiente da
política pública de inclusão financeira nacional. ■

Microcrédito e políticas de
inclusão financeira no Brasil

Já contando com bases legais e regulatórias
definidas, certamente as operações de microcrédito
revelam-se promissor instrumento para alavancar o
processo de desenvolvimento da inclusão financeira

Roberto Prado
Diretor de satisfação de clientes
da Microsoft Brasil

O Brasil vive hoje um momento especial. Crescimento econômico, aumento
no poder de consumo, mais negócios, mais clientes. Nos últimos anos assisti-
mos não apenas ao crescimento no consumo dos clientes que já tínhamos,
mas vimos nascer uma nova categoria de consumidores.

Somente no ano passado, de acordo com o IPC Target 2010, o potencial de
compra do consumidor brasileiro chegou a R$ 2,2 trilhões, ou R$ 338 bilhões
a mais que o registrado no IPC Target 2009. A esse poder soma-se a facilidade
de crédito. Segundo o Banco Central, em fevereiro deste ano o volume conce-
dido chegou a R$ 1,7 bilhão, ou 46,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacio-
nal, o que significa 21% de crescimento nos últimos 12 meses. Na ponta dos
números, uma classe média emergente e ávida por consumo.

Esse contingente certamente representa grandes oportunidades, mas
também um enorme desafio: o novo consumidor é mais exigente. Aqui
entra outro fator, este movido pelo avanço do uso da tecnologia e a popu-
larização da internet, a consumerização de TI (Tecnologia da Informa-
ção). Acostumado com a rapidez da web, o novo consumidor se forma
hoje fortemente influenciado por três aspectos: disponibilidade, acessi-
bilidade e conveniência.

É com essas premissas que as empresas precisam aprender a lidar, e isso
não se faz apenas implementando um canal de atendimento ao cliente. A sa-
tisfação desses clientes começa muito antes, na criação de um cultura corpo-
rativa orientada a ele. Na prática, é preciso que o consumidor se sinta espe-
cial, seja tratado como indivíduo, seja ouvido e, fundamental, sermos capa-
zes de responder aos seus questionamentos.

Algumas teorias pregam que, no futuro, um negócio bem-sucedido será o
resultado da soma de três fatores: a boa experiência dos funcionários, a boa
experiência dos clientes e o uso de melhores práticas e processos de negócios.
A satisfação do cliente é resultado de uma série de relações de causa e efeito
que culminam, se ao final o círculo for virtuoso, em mais rentabilidade e
margens maiores para as empresas.

São quatro etapas que devem ser trabalhadas por todas as empresas. A pri-
meira envolve inovação e capacitação. São esses os fatores que atraem os me-
lhores funcionários. Com isso você retém talentos, prepara-se para crescer e
atrair novos talentos. A segunda etapa é organizar processos internos e fazer
com que eles trabalhem a favor da inovação e da excelência.

Se a empresa tem profissionais motivados e agilidade em seus processos, o
resultado são clientes satisfeitos. Essa satisfação não está relacionada tão so-
mente ao produto ou ao serviço, mas à experiência como um todo. É impor-
tante que o cliente saiba que seu produto vai atender suas expectativas e, em
caso de falha ou defeito, tenha certeza de que será atendido e seu problema
solucionado rapidamente. É essa relação de confiança que vai fortalecer a
marca, resultando na última etapa: margens maiores e maior rentabilidade. O
novo consumidor brasileiro paga por marcas fortes, nas quais ele confia e com
as quais tem relações duradouras e experiências bem-sucedidas.

O novo perfil de cliente está colocado e os caminhos para conquista-lo são
conhecidos, mas não fáceis. Exigem mudanças de cultura, treinamento e
conscientização. Fica a questão: sua empresa está pronta para isso? ■

Novo consumidor.
Quem está pronto?

A satisfação dos clientes é resultado de uma série
de relações de causa e efeito que culminam, se ao
final o círculo for virtuoso, em mais rentabilidade
e margens maiores para as empresas envolvidas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 39.




