
Dinheiro barato alavanca negócios e tira pessoas da linha da pobreza 
 
Inadimplência de apenas 4% no microcrédito impulsiona bancos do povo em todo o País  
 
Quando o dinheiro é barato todo mundo desconfia. Foi assim com Ivonildes Alves, dona de um 
pequeno mercado no Bom Retiro, centro de São Paulo. Sob o risco de fechar o negócio por falta 
de dinheiro, Ivonildes não acreditou quando apareceu um agente de crédito do São Paulo Confia, 
banco do povo ligado à Prefeitura de São Paulo, oferecendo pequenos empréstimos de até 3,9% 
ao ano. "Achei que era mentira", diz a pequena empresária, que já havia tentado obter 
empréstimos em bancos comerciais, mas desistiu quando viu o tamanho das parcelas. "Mandei o 
moço embora e fiquei com os folhetos", diz Ivonildes, 31 anos, dois filhos e primeiro grau 
completo. "Depois mandei meu filho correr atrás dele na rua. Mas só acreditei mesmo quando 
peguei o cheque."  
 
Feitas as devidas entrevistas, em oito dias Ivonildes sacou R$ 1.350, para ser pago em seis 
parcelas mensais de R$ 250 - R$ 150 de juros. Um ano e um segundo empréstimo - de R$ 1.900 
- depois, o movimento no Mercado São Rafael não pára de crescer: o lucro aumentou 900%. 
Antes, sobravam R$ 10 por dia no caixa. "Agora sobram R$ 100", conta ela. "A sensação de 
independência financeira é maravilhosa." Ela acaba de recusar mais um empréstimo oferecido 
pelo São Paulo Confia. "Graças a Deus, não preciso mais."  
 
Assim como no caso de Ivonildes, cada microempréstimo feito no Brasil pelas mais 120 
instituições de microcrédito ou bancos do povo, que administram mais de R$ 360 milhões, 
representa uma história de vida. A costureira Lucimar Pereira da Silva, 46 anos, ficou tão 
realizada com a melhora após empréstimo de R$ 500 que voltou a estudar. "A gente se sente 
mais gente."  
 
Dona de uma máquina de costura, Lucimar não tinha dinheiro para linha e tecido. "Foi o único 
empréstimo que me arrisquei a pegar porque o juro é pouquinho." Como ela também participa do 
programa Renda Mínima, o juro é de apenas 0,48% ao mês.  
 
A "sem conta" Francisca Cocatico, vendedora de doces e salgados em sua casa no Carrãozinho, 
zona leste de São Paulo, passava dificuldades até se juntar com quatro vizinhos para um 
microempréstimo. Nicolau, Hercília, Leda e Francisca formaram o clube Sempre Juntos Estaremos 
e conseguiram até R$ 500 cada um. Francisca pegou R$ 300, pagos em oito parcelas semanais. 
De lá para cá, pegou três outros empréstimos. "Consegui comprar mais mercadoria a preço mais 
baixo", diz Francisca, 56 anos, casada, 7 filhos.  
 
Além dos clientes que as instituições de microcrédito vão buscar em suas próprias casas ou 
negócios, as altas taxas dos bancos comerciais têm elevado a procura da classe média por 
microfinanciamentos. O ex-executivo de marketing Paulo Rodrigues Silveira, dono de uma banca 
de pedras e bijuterias na Praça Benedito Calixto, em São Paulo, não estava "com a corda no 
pescoço", mas os altos custos do crédito o impediam de aumentar a oferta de produtos . Ele e a 
mulher Heidy, sua sócia, pegaram um empréstimo de R$ 500 cada, limite máximo para 
empréstimos sem fiador no São Paulo Confia. Pago em seis parcelas de R$ 95 - juros de R$ 70 -, 
permitiu aumentar em 30% o faturamento. "Para um artesão, ter acesso fácil a um dinheiro 
assim, parece sonho." (M.B.) 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 8  jun. 2003. 


