
Grotões apelam para "finança informal" 
Marcelo Billi 
 
Estudo mostra que, na falta da intermediação financeira, famílias pobres criam laços sociais que 
substituem o banco 
 
No interior da Bahia, "seu Raimundo", comerciante, é também banqueiro. Guarda o dinheiro da 
população e empresta para quem precisa. Em Assaré, no Ceará, a população pobre também 
prefere serviços financeiros informais. Para o morador da região, "R$ 100 viram R$ 80" nas 
intrincadas operações do banco onde ele tinha conta e onde diz não pretender pôr mais os pés -
nem dinheiro. 
 
As histórias da população pobre e seus laços financeiros, quase "causos", são contadas no livro 
"As Finanças Ocultas dos Pobres", que Ricardo Abramovay, professor da FEA-USP (Faculdade de 
Economia e Administração da Universidade de São Paulo) lança na próxima quarta-feira. 
 
Antes de mais nada, ele chama a atenção para um mito, quase considerado "fato" pela maioria 
dos economistas: a população pobre não precisa, ou não procura produtos financeiros 
simplesmente porque vive no limiar da sobrevivência. Quem ganha por dia o suficiente apenas 
para sobreviver não tem sequer o que colocar no banco. Por que, então, na linguagem dos 
economistas, "demandaria serviços financeiros"? 
 
Porque quem vive na linha de pobreza sabe também que o futuro é cheio de infortúnios. E, como 
um endinheirado racional que faz o seguro da Mercedes-Benz, também quer arranjar formas de 
tornar a vida menos arriscada. Esse comportamento foi comprovado por Abramovay e pelos 
pesquisadores que foram a quatro comunidades levantar a vida financeira das famílias pobres. 
 
Finança alternativa 
 
Onde não existe banco, ou o acesso a ele é proibitivo, o comerciante local faz as vezes de 
banqueiro. Quem não tem poupança e não quer deixar o dinheiro debaixo do colchão -porque 
também seria obrigado a gastá-lo- compra um animal e o vende quando precisa "sacar" os 
recursos da poupança. 
 
Falta financiamento para a pequena produção? É também o comerciante local que compra "na 
palha", financia o agricultor e compra depois a produção. 
 
Na falta da intermediação financeira, as famílias pobres criam os laços sociais que substituem o 
banqueiro -que tampouco tem motivos para entrar em "mercado" tão pouco lucrativo. Estima-se 
que mais de 20 milhões de famílias brasileiras ainda não têm acesso a serviços bancários. 
 
O acesso faz falta, diz Abramovay. As famílias precisam de crédito, de instrumentos de poupança 
e de seguro, algo que apenas um intermediador financeiro formal pode fazer. Há ganhos de renda 
também. Dinheiro no banco, e não no bolso, diminui a chance de roubo, facilita o crédito e ensina 
a fazer cálculos econômicos. 
 
Custo alto 
 
Os laços informais ajudam as famílias. Mas eles têm um custo alto, muitas vezes nem sequer 
mensurável. O "seu Raimundo" não paga nenhuma remuneração pelo dinheiro guardado. 
 
Quem vende "na palha" e perde a produção, acaba tendo que trabalhar para o comerciante que a 
financiou. Quando a safra é boa, ele tem de vendê-la ao comerciante, que não vai pagar 
exatamente o que se poderia chamar de "preço de mercado" dos produtos. 



Além de informais, explica Abramovay, as relações financeiras das famílias pobres também 
implicam certo grau de dominação social. "Esses laços, nas regiões mais pobres, costumam 
vincular a lealdade a formas freqüentemente perversas de exploração do trabalho." 
 
Os programas de microcrédito, cujo alvo são justamente essas famílias, não conseguem quebrar 
esses laços, na avaliação do professor da FEA-USP. 
 
Falta ao microcrédito dois outros instrumentos essenciais: o acesso à poupança e a mecanismo de 
seguro. Algo que os atuais 3,3 milhões de contas simplificadas -que exigem só os documentos de 
identidade e são também desenhadas para atender à população mais pobre-, oferecidas por 
bancos como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, podem oferecer, diz Abramovay. 
 
"Nós ainda não prestamos atenção suficiente ao impacto positivo que a bancarização dessa 
população pode ter. Existe uma capacidade de investimento dessas famílias que está inibida pela 
falta de recursos." 
 
Mesmo o programa público de bancarização, no entanto, não conseguirá inserir toda a população 
no sistema financeiro. "Parte dos laços informais só cederia com instituições mais próximas à 
realidade da população mais pobre, papel que poderia ser exercido por cooperativas de crédito", 
segundo Abramovay. 
 
O problema, neste caso, está na resistência da própria população em desfazer esses laços, que 
não são desprovidos, como nota o professor da FEA-USP, de ligações afetivas e morais. 
 
Uma instituição como um banco, impessoal e despreparada para lidar com essa parcela da 
população, é incapaz de fazê-lo. As cooperativas, desde que inseridas na própria comunidade, 
seriam mais eficientes para substituir o comerciante "banqueiro" ou a poupança em víveres. 
 
O "intermediário informal" tem vantagens, claro. Na Bahia, "seu Raimundo" conhece bem os 
clientes: ele tem uma relação pessoal com aqueles de quem guarda e a quem empresta dinheiro. 
Numa linguagem estranha às famílias que deixam o dinheiro com o comerciante ou recorrem a ele 
para fazer empréstimos, o risco e os custos de crédito para o "seu Raimundo" são baixos, muito 
menores do que os que teriam de ser enfrentados por uma instituição financeira formal. 
 
Ele oferece um serviço do qual as famílias dependem. Elas parecem, mostra o livro de 
Abramovay, dispostas a abrir mão de rendimentos que o dinheiro poderia lhes oferecer pela 
segurança que o comerciante provavelmente garante. 
 
Confiança que dificilmente seria conseguida por um banco comercial que, ainda usando o exemplo 
do livro, faz R$ 100 virarem R$ 80. Ainda que a falta de remuneração possa custar aos clientes de 
"seu Raimundo" mais que os R$ 20 cobrados pelo banco por algum tipo de operação, é uma perda 
que as famílias não são capazes de perceber. 

 
 
Leia Mais 
 
Formatura no sertão é paga com bode  
Fábio Guibu 
 
A seca no sertão pernambucano atingia seu auge em novembro de 2003 quando a estudante 
Rubilene Mayra Araújo Marques, 20, decidiu vender três bodes de sua pequena criação -não para 
comprar água, mas para bancar as despesas da sua festa de formatura no ensino médio. 
 
Com os R$ 150 da venda dos animais, ela comprou um vestido, pagou sua cota de salgadinhos e 
as fotografias da cerimônia. 



Filha de pequenos agricultores de São José do Egito (410 km a oeste de Recife, PE), a garota foi 
mais uma a executar uma operação financeira comum na região: a poupança em forma de 
animais ou de produtos agrícolas. 
 
Os adeptos desse sistema paralelo de investimento, em vez de aplicar recursos em instituições 
financeiras, preferem ampliar seus rebanhos ou simplesmente guardar em casa os grãos que 
colheram no campo. Algo parecido como se fazia antigamente com o dinheiro debaixo do colchão. 
"É melhor guardar e só vender quando se tem precisão", diz o agricultor Zacarias Ferreira do 
Nascimento, 74. Dono de um sítio de 18 hectares em São José do Egito, o lavrador colheu, em 
maio, 75 sacas de milho. E, como sempre faz, estocou o produto em minissilos, dentro de sua 
casa. 
 
Neste ano, Nascimento já vendeu 20 sacas -dez ainda da safra de 2003. Vendeu também algumas 
cabeças de gado magro. Com o dinheiro, comprou "mais um pedacinho" de terra para cultivar. É 
dessa forma que ele pretende aumentar sua poupança em forma de milho no ano que vem.  O 
agricultor diz que tem conta no banco, mas não lembra de quando a movimentou pela última vez. 
Ele afirma que confia no sistema financeiro, mas não vê nenhuma vantagem em aplicar seu 
dinheiro em papéis. 
 
 
Resistência cultural  
 
Para a presidente da Cooperativa de Crédito Rural da Agricultura Familiar de Tabira (a 400 km de 
Recife), Cláudia Rejane Maciel, a resistência dos lavradores a investir no sistema financeiro "vem 
da cultura local". 
 
"Os agricultores e criadores da região preferem "ver" o que têm a "fazer" aplicações virtuais", diz. 
Oferecendo uma poupança com rendimentos prefixados, a cooperativa só conseguiu captar R$ 15 
mil entre seus 482 associados. 
 
O valor equivale a 300 cabeças de bodes pé-duro, o mais popular na caatinga, vendido em média 
a R$ 50 cada um na região. Um rebanho do tamanho dos sonhos do criador e lavrador Francisco 
Marques Ferreira, 65. Dono de 50 cabeças das raças pé-duro e anglo, Ferreira diz que o animal é 
o verdadeiro dinheiro vivo. "O bode é que me tira do prego", afirma. Com a lavoura seca, ele 
vende machos adultos para ajudar no sustento da casa. E sempre compra filhotes para manter 
seu "capital de giro". 
 
Garantia para o estudo 
Além de bodes, Ferreira mantém na sua propriedade de 80 ha, em São José do Egito, algumas 
cabeças de gado e cavalos. Os grandes animais, porém, não são comercializados. A criação de 
bode é que faz o dinheiro circular. São eles também que devem garantir, no próximo ano, a 
matrícula da filha no curso de técnica em enfermagem. Ferreira é o pai de Rubilene, a estudante 
que pagou a formatura com três bodes. No meio do rebanho dele estão seis animais dela -a 
garantia de que seus estudos não vão parar. 

 
 
Leia Mais 
 
"Choque de mercado" faria pobres terem acesso a bancos e a crédito  
 
Nas entrelinhas, o livro "As Finanças Ocultas dos Pobres" prega um "choque de mercado" para 
promover a inclusão social das famílias pobres. Algo que talvez o economista indiano Amartya 
Sen, ganhador do Prêmio Nobel de 1998, chamaria de "choque de liberdade". 
 



Liberdade de ter acesso a instrumentos de crédito, poupança e seguro sem os custos de relações 
sociais que, apesar de parecerem cordiais, custam tempo e recursos à população mais pobre. 
Liberdade de trocar e de vender seus produtos sem recorrer ao financiamento informal que as 
obriga a vender a produção fora do mercado, perdendo dinheiro e trabalho. 
 
Propiciar que a população mais pobre tenha acesso ao sistema financeiro -a custos aceitáveis, 
claro- é uma das formas de livrá-la de laços que limitam sua inclusão social e, ao mesmo tempo, 
que as impedem de tomar decisões que as ajudariam a vencer a pobreza -como tomar um 
empréstimo para financiar a produção local ou poupar parte da produção em uma poupança que 
remunerasse os recursos. 
 
A bancarização, claro, não é a nova panacéia que acabará com a pobreza no Brasil. A população 
brasileira, ainda para lembrar Sen, não tem acesso a uma série de liberdades. 
 
A mesma população que não chega aos bancos, também é privada de uma sistema de saúde de 
qualidade. Falta a essa população a liberdade de educar seus filhos e a de participar de um 
mercado de trabalho onde, mais que as obrigações para um conhecido, valham as regras de 
mercado. 
 
O "choque de mercado", portanto, não significa abandoná-los à própria sorte, como podem 
argumentar alguns críticos. Pelo contrário, significa dar-lhes as condições para que participem 
dele. 
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