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Resumo
Este artigoo apresentarr a importâância do miicrocrédito para o cresscimento doos empreenndedores daa
cidade de Pereiro/CE
E. O microocrédito hooje é um é um fatorr que vem
m contribuinndo para o
os e médios negócios. A política creditícia,
c
de um modoo
crescimentto econômicco e social de pequeno
geral, é inaacessível à maioria
m
doss pequenos empresárioos que não atendem
a
às exigências de garantiaa
real dos financiamen
f
ntos bancáários. Diantte desse cenário,
c
surrgem as micro
m
finannças, comoo
instrumentto que atendde às necesssidades esp
pecíficas deesse públicoo, criando alternativas
a
s de créditoo
para aquelees que possu
uem as messmas condiçções de acesssos aos banncos tradicionais, ondee a principall
exigência ppara obtençção de recuursos financceiros é aprresentar alg
guma garanntia real parra o clientee
receber o crédito. Foi investigadda, por meiio de um estudo
e
de caso, realizaado no Creddiamigo dee
Pereiro, coomparando a um refereencial teóricco bibliográáfico, a atuaação do microcrédito coomo agentee
desenvolviimento da cidade,
c
propporcionandoo oportuniddades às pesssoas de baaixo poder aquisitivo
a
a
promover ações
a
transfformadoras de situaçãoo econômicca e social. Esses
E
objetivos, são baasicamente,,
o estimuloo das atividdades produutivas e das relações sociais, umaa vez que possibilitam
p
m ocupação,,
emprego e renda, atravvés da conccessão assisttida do créddito.
ma Social e de
d Desenvollvimento; Microcrédito
M
o.
Palavras-cchave: Emppreendedorees; Program
Abstract
m for a deveelopment inn the city off
This paperr shows the importancee of microcrredit as a social program
Pereiro/CE
E. Microcred
dit is now a factor thaat has contriibuted to th
he economicc and sociall growth off
small and medium bu
usinesses. The
T credit poolicy, in geeneral, is inaaccessible to
t most smaall businesss
m
the coollateral req
quirements for bank financing.
f
A
Against
this backdropp
owners thaat do not meet
comes the microfinan
nce as an innstrument thhat meets the
t specificc needs of this
t
audiencce, creatingg
ditions of access
a
to trraditional banks, wherre the mainn
credit alterrnatives forr those the same cond
requiremennt for obtainning financiial resourcees to presentt any real guarantee
g
foor the custom
mer receivee
credit. It w
was investiigated throuugh a casee study in Crediamigoo of Pereirro/CE, com
mpared to a
bibliographhic theoretiical framew
work, the roole of microocredit as an
a agent devvelopment of the city,,
providing opportunities to peoplle with low
w purchasingg power to promote trransformingg actions off
mic situationn and sociaal. These gooals are basiically the sttimulation of
o productivve activitiess
the econom
and social relations, ass possible occupation,
o
employmennt and incom
me, assistedd by the lendding.
neurs; Sociaal and Devellopment Proogram; Miccrocredit.
Keywordss: Entrepren
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INTR
RODUÇÃO
Em
mpreender no
n Brasil não é uma tarefa muitto fácil. Faalta de estrrutura para atender àss
demandas, conhecimeento técnicoo, habilidadee e estratégiias para o desenvolvim
mento do neggócio, entree
a
s pelos em
mpreendedorres. Porém
m, a falta de
d apoio fiinanceiro é
outras difiiculdades apresentadas
consideradda um fator limitante aao desenvollvimento doos negócioss, pois no momento
m
dee obter essee
apoio, existem granddes dificulddades em conceder
c
gaarantias no momento de concessão de um
m
m sido aponntada comoo um dos prrincipais mootivos que sustentam
s
a
empréstimo. Essa difiiculdade tem
r
É segguindo essee obstáculo que se desttaca entre o
armadilha da pobrezaa e a desigualdade de renda.
mpreendedorr o microcréédito, (ALV
VES e SOAR
RES, 2004) (LANGON
NI, 1973).
mundo em
OM
Microcrédito é um créddito produtiivo e orienttado, ofertad
do em pequuena escala de maneiraa
rápida e seem burocraccia, com o propósito
p
d gerar empprego e ren
de
nda para os microemprreendedoress
autônomoss que necesssitam de dinnheiro para investir em
m seu negóciio, (NERI, 2008).
2
Seggundo Muniiz (2010), O Microcrédito é o terrmo usado hoje
h
para deesignar umaa variedadee
de emprésttimos, cujas caracteríssticas comuns são: Serrem de pequueno valor;; serem direecionadas a
um públicoo restrito, definindo
d
poor sua baixaa renda ou pelo ramo de negócios, que usuaalmente nãoo
tem acessoo às formas convencionnais de crédiito por não terem comoo oferecer garantias
g
reaais.
O M
Microcréditto na verddade é um instrumentto eficaz na promoção
o e consollidação dass
atividades econômicaas locais, quue possibiliita uma novva maneira de fazê-lass crescer, promovendoo
e
e ampliando as atividadees dos microempreendeedores paraa
sua inserçãão no setor formal da economia
novos merccados, (KW
WITKO, 20002), (NICHT
TER; GOLD
DMARK; FIORE,
F
2002
2).
Dass particulariidades do seegmento dee baixa rendda, a burocraacia para a concessão de
d crédito é
um dos priincipais mottivos do afaastamento do
d interessaddo do créditto e no dinhheiro propriaamente ditoo
hoje. Existtem evidênccias de dispponibilidadee que o acessso ao crédiito orientaddo tem dadoo às pessoass
menos favvorecidas, maneiras de
d aumentaar, diversifficar e proogredir sua atividade comercial,,
protegendoo suas fontees de rendas, (BARROS
S; HENRIQ
QUE; MEND
DONÇA, 20
006).
Os empreendeedores maiis carentess sem acessso a emppréstimo, principalmen
p
nte por see
microcrédito é uma gran
nde oportunnidade paraa
classificareem como innformal devvem perceber que o m
obter cresscimento, estruturar
e
e formalizaar seus em
mpreendimeentos. Exisstem indivíduos com
m
perspectivaas de alcannçar crescim
mento do seeu pequeno negócio, mas
m que nãoo têm nenhhum tipo dee
recurso finnanceiro parra recorrer. Essas pesso
oas precisam
m somente de uma oportunidade,, (SINGER,,
2002).
p
d microcréédito produutivo e oriientado do Banco doo
de
O Crediamiggo é um programa
o
créédito de maaneira rápidda e com pouca
p
burocracia paraa
Nordeste, e tem por objetivo oferecer
a
peelo Banco do
d Nordestee.
microemprreendedoress das áreas atendidas
A
Assim, seu principal objetivo é contribuirr de maneeira rápidaa e oportuna para o
desenvolviimento de atividadees econôm
micas e prrodutivas que
q
acelerrem o prrocesso dee
sustentabillidade da reegião, tornaando a comp
petitividadee no cenário
o econômicco nacional e mundial,,
(SANDRO
ONI, 2010).
N
Na atualidadee, o Crediam
migo é o maaior microcrrédito da Am
mérica Latiina. O Crediamigo estáá
presente em
m 1.198 muunicípios daa área de atu
uação do Baanco do Norrdeste, com
m 928 municcípios tendoo
mais de 200 mil clientees ativos. O atendimennto se dá poor meio de uma
u
estruturra logística que dispõee
de 170 agêências e 27 postos de atendimento
a
o a clientes, com 892 co
olaboradorees operacionnalizando o
programa nestas unid
dades. Na cidade de Pereiro/CE
P
o Crediam
migo atua háá mais de 10 anos. A
oas que têm
m o espíritto empreenndedor e quue desejam
m
população pode ser classificadaa por pesso
aumentar sseu próprio negócio.
O miccrocrédito surge
s
com a intenção
o de concedder pequenos valores a microem
mpresas e a
empreendeedores que não têm allcance ao siistema finaanceiro por várias razõões e tambéém por nãoo
terem avall real para oferecer. Este
E
crédito aplica à prrodução (caapital de giiro e investtimento em
m
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capital fixoo) além de ter uma meetodologia exclusiva
e
q é a conccessão assisstida do créédito. Nessee
que
caso, tornaa necessáriio indagar a seguinte questão: Qual
Q
a impo
ortância doo microcréddito para o
crescimentto e desenvolvimentoo da região
o da cidadde de Pereirro/CE? Desssa forma o objetivoo
principal desse artig
go é anallisar a im
mportância do microcrédito paara o cresscimento e
desenvolviimento dos empreendeddores da ciddade de Pereeiro/CE.
2

MATE
ERIAL E MÉTODOS
M

m uma abbordagem quantitativaa, também
m
A pesquisa é caracteriizada desccritiva com
ONI e LAK
KATOS, 20002, 2007). Pode
P
ser carracterizada,
caracterizaada como esstudo de casso, (MARCO
ainda, com
mo pesquisaa bibliografiia. Quanto aos métodoos técnicos, foi aplicaddo um estuddo de caso,
assumindoo como elem
mento da prroblemática existente ccom os clienntes do Crediamigo daa Cidade de
Pereiro/CE
E, (GIL, 20002).
A ppesquisa utilizou uma aamostra do tipo probabbilística sim
mples, visto que
q cada cliiente teve a
oportunidaade de envoolver-se na amostra,
a
poosto que, a opção dos componentes ocorreu de maneiraa
aleatória, ddurante visiitas periódiccas no emppreendimentto de cada cliente na Cidade
C
de Pereiro/CE,
P
,
realizadas no tempo em
e que se deesenvolveu a pesquisa. A coleta dos
d dados fooi realizada no períodoo
01 a 30 de outubroo de 2015, na cidadde de Pereeiro/CE, deesenvolvida com 50 (cinquenta))
t
comoo
microemprreendedoress, dentro de uma população de 8900 (oitocentoos e noventaa) clientes, tendo
maioria a aamostra clieentes do setor informall. Como insttrumento dee coleta de dados foi utilizado
u
um
m
questionáriio estruturaado de 10 questões,
q
seendo que cinco
c
dessaas questões foram utiliizadas paraa
definir o peerfil do clieente, e as deemais sobre o empreenddimento do cliente, parra tabulaçãoo dos dadoss
planilhas ddo softwaree Excel da Microsoft Office, 20113, para o processameento das innformações,,
construçãoo dos gráficcos e a connversão doss dados em porcentageem, que faccilitaram suua leitura e
análise.
3

ANÁL
LISE E DIS
SCUSSÃO DOS
D
DADO
OS

3.1.1

PERFIL DOS
S MICROE
EMPREEN
NDEDORES
S DA CIDA
ADE DE PE
EREIRO/C
CE

O Microcrédit
M
to do Prograama Crediaamigo do BN
NB tem como propostta beneficiaar pequenoss
empresárioos da cidadee de uma deeterminada região, nãoo faz distinçção quanto ao
a gênero dos
d sujeitos,,
no entantoo a pesquisa buscou identificar o percentuaal desses gêêneros que buscam essse tipo dee
benefício, tais dados estão
e
repressentados no gráfico 1, o qual nos mostra
m
que a maioria dos
d clientess
são predom
minantemennte do sexo feminino, representanndo 72,3% de sua clienntela contraa 27,7% doo
sexo mascuulino.
Diaante desse resultado,
r
peercebe-se uma
u
crescennte participaação das muulheres no mercado
m
dee
trabalho e principalmente como donas de seeu negócio próprio. Issso comprovva a afirmaçção de Nerii
(2008, p.19) de que “quem
“
com
manda os neegócios são as mulherees, os homeens, quandoo presentes,,
ficam obseervando da cadeira de balanço
b
suaas mulheress comandar as ações. São
S elas as verdadeiras
v
s
protagonisttas econôm
micas dos neggócios famiiliares”.
Esssas mulherres buscam
m autorrealiização e iindependência financeeira atravéés de seuss
empreendim
mentos, poiis para elas a família e trabalho coonstituem um
u duplo deesafio que é enfrentadoo
positivameente.
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Grááfico 1 - Gêênero

28%
%

72%

Fem
minino

Mas
sculino

Fonte: Dados da pesquisa,
p
20
015.
Outtro ponto qu
ue se buscou identificaar na pesquisa foi a faix
xa etária dos que estão envolvidoss
nesse tipo de serviçoo. Os dadoos apresenttados no gráfico
g
2, representa
r
a faixa de etária doss
empreendeedores, com
m 41,7% tenddo 42 anos ou mais; 222,9% com id
dade de 20 a 29 anos; 20,8% com
m
idade entree 30 a 35 annos, e 14,6%
% com a faixxa de 36 a 41
4 anos.
Grááfico 2 - Faiixa etária doos entrevistaados

22,9%
41,7%
8%
20,8
14,6%

20 a 29 ano
os

30 a 35
5 anos

36 a 41 anos

42 anos ou mais

Fonte: Dados da pesquisa,
p
20
015.
O rresultado é comprovaddo pela maiooria de emppreendimenttos são geriidos por sujjeitos de 422
anos ou maais de idadee, nesse casoo o indivíduuo, sem empprego e com
m dificuldaddes para ser inserido noo
mercado dde trabalho,, vê como solução a abertura doo seu próprio negócioo. Outro faato é que a
experiênciaa acumulad
da ao longo dos anos possibilita
p
ccredibilidadde para abrir um negóccio próprio..
IBGE (20110).
Já nna faixa etáária de 20 a 29 anos, oss dados decorrem do faato de os jovens estarem cada vezz
mais em busca de sua indepeendência financeira,
f
sendo assiim quem empreende
e
assume a
responsabiilidade pelos caminhos da empresaa e isso vai definir tambbém os seuss caminhos pessoais.
O gráfico
g
3 ap
presenta o estado
e
civil dos sujeitoos pesquisaddos, em quee, 38,8% sãão solteiros;;
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38,8% dos empreendeedores são casados,
c
20,4 % possueem união esttável, e apenas 2% são viúvos.
O fato
f de uma grande maiioria ser cassado é deviddo à manuteenção da prrópria famíliia, uma vezz
que a maiooria possui o pequenoo empreenddimento com
mo fonte únnica de rennda, ou sejaa, atividadee
principal na
n geração de renda, e grande paarte o tem ccomo fonte complementar da rennda familiarr
(Diário de campo, 20115).
Gráficco 3 - Estaddo Civil

%
20,4%

38,8%

2%

38,8%
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Casaado

viúvo (a)
(

União Estável
E

Fonte: Dad
dos da pesqquisa, 2015.
Já em relação aos jovenss, tais dadoos justificam
m-se pelo faato de que uma nova geração dee
d idade, vêm lidandoo
empresários vem gannhando forçaa em todo país. São pessoas quue, apesar da
diariamentee com os ponntos positivoos e os desaffios no camiinho da opçãão em gerir o seu próprioo negócio.
O ggráfico 4 abbaixo caraccteriza-se pela apresenntação dos resultados
r
n tocante ao grau dee
no
instrução ddos empreeendedores, em relaçãoo a esses dados
d
obserrva-se que a grande maioria
m
doss
entrevistaddos, 41%, possuem ensino
e
funddamental; 40,8%
4
afirm
mam terem
m ensino fuundamentall
completo, sendo que apenas
a
16,3% afirmam
m que possueem ensino suuperior com
mpleto.
Gráficco 4 - Escolaridade

0%

A - nenhum

16,3%
42,9%
40,8%

B - ensino
fu
undamental
C - ensino mé
édio
D - ensino sup
perior
E - não sei

Fonte: Dados da ppesquisa, 20015.
Diaante de taiss dados, veerifica-se quue existe um grande número
n
de empreendeedores com
m
segundo ggrau compleeto e ensinno fundameental incom
mpleto. Essees númeross demonstram que oss
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beneficiadoos pelo miicrocrédito possuem apenas
a
umaa formação básica, preesumindo qque tenham
m
apenas connhecimentoss práticos soobre a ativid
dade exerciida, o que see torna um ponto críticco, uma vezz
que essas pessoas
p
poddem não terr capacidadde para geriir um negóccio, como também
t
um
ma realidadee
preocupantte por se tratar
t
de atividades innformais, nãão possuind
do o direitoo aos beneefícios e ass
obrigaçõess de um trab
balhador e/oou uma emppresa formall.
Essse levantam
mento mostraa a baixa esscolaridade dos brasileeiros empreeendedores, o que podee
destacar quue essa é uma
u
das razzões para o país ter um
m número de pessoas que empreeendem porr
necessidadde ao invés de
d abrir um negócio em
m função daa oportunidaade.
O ggráfico 5, abaixo,
a
retraata a disparridade nas atividades
a
d clientess do Crediaamigo, umaa
dos
vez que ass atividadess com com
mércio ganhaam um lugar de destaaque, repressentando 711,4% delas..
Seguido peelo setor dee serviços com 12,2%, o setor da indústria co
om 10,2% e o setor dee artesanatoo
6,1% no raamo de ativiidades desennvolvidas por
p estes clieentes.
Am
maioria no setor
s
de com
mércio é ressultante do tempo
t
de giiro do produ
uto em cadaa atividade..
Usualmentte, no coméércio, ele occorre mais apressadam
mente do qu
ue nas ativiidades induustriais e dee
serviços. P
Para Parente (2008, p..20) ‘’ a maioria
m
desssas microem
mpresas é criada
c
com economiass
próprias - ou com ajuuda de parenntes e amigos - como alternativa
a
de
d ocupação de renda e até comoo
estratégia dde sobrevivência’’.
Gráfico 5 - Ramo daa atividade

%
0% 6,1%
1
10,2%
12,2%

71,4
4%

Indústria

Comércio
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os
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Outtros

Fonte: Dad
dos da pesqquisa, 2015.
É ppossível perrceber, aindda, que, o Crediamigoo facilita o acesso ao credito às pessoas dee
perfil emprreendedor que
q a partir de interessee em iniciarr uma ativid
dade produtiva, contribbuem para o
crescimentto e desenvo
olvimento da
d sociedade em que esstá inserida,, através doo fortalecim
mento dessass
atividades socioeconôômicas.
nte ao temppo de ativid
dade do cliiente, verifiicamos quee
Ao analisarmoos o gráficoo 6, referen
n ramo de atividades,, enquanto que
q 75,5% dos
d clientess
24,5% dos clientes esttão entre 011 e 03 anos no
mercado há mais
m de 3 annos, provanndo sua estaabilidade finnanceira e o quanto esttão atuantess
estão no m
e conhecem
m o ramo de atividadde que deseempenham; quanto aos empreenddedores quee atuam noo
mercado, a pesquisa mostra
m
que nenhum em
mpreendedoor desempeenha suas attividades háá menos dee
um ano. Issso é uma prrova de quee o empreen
ndedorismoo está atuand
do no mercaado há muito tempo, e
que os miccro e pequen
nos empreenndedores esstão cada veez mais em busca
b
de coonstante inddependênciaa
financeira no seu negó
ócio, com issso conquisttando sua soobrevivênciia.
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Gráficco 6 - Tempo que desem
mpenha a attividade
0%
24,5

75,5%

De 1 ano
o

De 1 a 3

Mais de 3

Fonte: Dad
dos da pesqquisa, 2015.
Parra Neri (20008, p.302) “a ampliação do acesso ao crédiito para os mais pobrees tem sidoo
apontada na
n literatura como uma das alternattivas para reedução signnificativa daa pobreza’’.
Dessse modo, o empreendeedorismo é utilizado coomo alternaativa para gerar renda e ocupação,,
através da abertura doo negócio prróprio como
o solução paara falta de emprego.
m relação ao
o faturamennto anual dos
d clientes, o gráfico 7 comprov
va, de acorrdo com oss
Em
empreendeedores pesquuisados, quee a maioria deles possuuem um fatu
uramento an
nual entre R$
R 6.000,000
e R$ 10.0000,00 mil reais, umaa vez que 60% dos clientes coonfirmaram estar nesssa faixa dee
faturamentto. Já 22% dos
d empreeendedores possuem um
m faturamento anual entre R$ 11.0000,00 e R$$
30.000,00 mil reais, enquanto
e
quue 18% dos empreendeedores esse faturamentoo é de até R$
R 5.000,000
mil reais/anno.
O Crediamig
go não tem
m distinção
o de seus respectivo
os clientes,, já que estes
e
estãoo
a
ou seja, vaai de um púúblico maiss
subdivididos em subssistência, accumulação simples e acumulada,
humilde aoos microemppresários.
Senndo assim pode-se
p
obseervar que o microcrédiito é um insstrumento eficiente
e
parra melhorarr
as condições socioecoonômicas daa população.
Gráfico 7 - Faturamento anual dee seu empreeendimento

22
2%

18%
%

60%

Até
é 5 mil reais
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Fonte: Dad
dos da pesqquisa, 2015.
m o mercaddo competitiivo e os clieentes cada vez
v mais ex
xigentes, os empreendeedores estãoo
Com
cada vez m
mais inovan
ndo em seuss negócios, como tambbém em busca de novoos serviços e produtoss
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para seus rrespectivos clientes. O gráfico 8 a seguir coomprova quue o comod
dismo não faz
f parte daa
vida dos em
mpreendedoores atendiddos pelo Creediamigo, pois estão seempre em bu
usca de algoo novo.
Grááfico 8 - Já desempenha
d
a outra ativiidade

20
0%

80%

Sim

Não

Fonte: Dad
dos da pesqquisa, 2015.
Os resultados encontradoos confirmaam cada veez mais o quanto
q
os empreendeddores estãoo
u
vez quue 80% dessses empreenndedores affirmaram deesempenharr outro tipoo
atentos ao mercado, uma
c
isso coonquistandoo
de atividadde, além da nova atividdade desenvvolvida atravvés do Creddiamigo, e com
mais clienntes e garrantido rennda extra. Por outro lado apeenas 20%, dos emprreendedoress
entrevistaddos, respond
deram que desempenha
d
am apenas a atividade que
q é financciada pelo programa.
p
3.1.2

INF
FORMAÇÕ
ÕES REFE
ERENTES À ATIVID
DADE DESENVOLVIIDA

No gráfico 9,, representaam-se as dificuldades
d
s vivenciad
das pelos empreended
e
dores comoo
fatores prim
mordiais paara o sucessso ou insuceesso do emppreendimennto. A pesqu
uisa revelouu que 2,1%
%
dos empreeendedores apontam diversos
d
fattores que contribuem
c
para o su
ucesso ou não
n do seuu
empreendim
mento; já 4,3% aponntam a con
ncorrência como fatorr principal para tais resultados;;
enquanto qque, 10,6% dos entrevvistados relatam que a falta de exxperiência é o que inffluencia noo
sucesso doo seu negóccio ou não; já 83%, grande
g
maiioria dos enntrevistadoss, destacam
m a falta dee
crédito com
mo ponto decisivo
d
paara o êxito ou não do seu negóciio. Pois é um
u fator quue limita o
desenvolviimento dos negócios, uma
u
vez quue não posssuem capitaal de giro próprio
p
dispponível quee
facilite a reealização dee seus sonhoos.
G
Gráfico
9 - Dificuldade vivenciadda

10,6%

4,3% 2,1%

83%

Falta de Cré
édito

Falta de experiên
ncia

Conco
orrência

dos da pesqquisa, 2015.
Fonte: Dad
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OC
Crediamigo é apontadoo como um dos princippais fatores que
q contrib
buem para continuarem
m
a seus negóócios, pois é um creditoo rápido é de
d fácil acessso (G1, 2015).
A sseguir destaacaremos ouutras Instituiições financceiras, além
m do BNB, que
q estão attuando com
m
o microcréédito. O qu
ue comprovaa que com a entrada dessas
d
no mercado
m
ficcou ainda m
mais fácil o
cliente ter acesso ao crédito.
c
Naa pesquisa realizada foii comprovaado o quantto os clientees já atuam
m
com algum
ma linha de crédito, em
m algumas instituiçõess financeiras. Seja elaa para usufrruir em usoo
pessoal ou para seu neegócio própprio.
Diaante desta informação,
i
, o gráfico 10 apresenntará o uso pelos empreendedores de outrass
instituiçõess de crédito
o utilizadas para o dessenvolvimennto de seuss negócios, e que conffirmará quee
esses emprreendedoress já atuam junto a alggumas instittuições finaanceiras e que
q já tem eexperiênciaa
com créditto. Uma veez que, 2%
% desses em
mpreendedoores utilizam
m-se de crééditos forneecidos pelaa
Caixa Ecconômica Federal;
F
10% utilizaam-se de créditos de bancoss privadoss para oss
desenvolviimentos de seus negóccios; seguiddo de 36% que utilizaam créditoss do Bancoo do Brasil,,
contra 52%
% dos entrevvistados quue ainda não
o possuem nenhum
n
vínnculo com outra
o
instituuição, a nãoo
ser a do o BNB (Creediamigo). É um dadoo relevante,, pois, viveemos em um
m cenário com várioss
atrativos e facilidadees na conccessão de crédito,
c
porrém, aindaa existem pessoas
p
quee preferem
m
trabalhar aapenas com uma instituuição financeeira por medo do endiv
vidamento.
Gráficoo 10 - Outraas instituiçõões de créditto utilizadas para o dessenvolvimennto de seu negócio.
n

36%
5
52%
10%
%
2%
Banco do Brasil
B

Caixxa Economica

Bancos Prrivados

Nãão

Fonte: Dad
dos da pesqquisa, 2015.
e
que o microcréédito é umaa forma dee
Conncordando com o expposto, Caldaas (1998) explica
democratizzar o acessso ao dinheeiro, livranddo os emprreendedores das mãoss dos agiottas. Porém,,
grande parrte dos tom
madores de empréstimo
e
, sem educação ou aceesso a inforrmações báásicas sobree
economia e negócioss, não sabee gerir eficcientementee o crédito
o obtido. Assim,
A
os projetos
p
dee
d outros prrogramas dee proteção social, mass
microcrédiito não devem ser visttos como suubstitutos de
complemenntares, de modo
m
que essas
e
experiiências sirvaam para aum
mentar o suucesso da aatividade dee
cada empreeendedor.
O ggráfico 11, a seguir, mostra-nos
m
s a experiêência com o microcréd
se
dito foi sufiiciente paraa
alcançar suucesso. Taiss dados foraam obtidos por
p meio dee questionárrio, os quaiss em uma esscala de 1 a
5 os entrevvistados meediram seu grau
g
de expperiência paara alcançarr o sucesso do seu negóócio. Nessee
sentido 46%
% dos entreevistados reesponderam
m que o micrrocrédito é sim um fatoor primordiial para quee
o negócio permaneça e eles conttinuem ganh
hando o meercado, assiinalando o nível
n
máxim
mo do grauu
de experiência. Já parra 26,1% esse grau dee experiênciia na escalaa atingiu o nível 4; ennquanto quee
ndedores assinalaram o nível 3 de
d experiênncia, denotaando ser im
mportante a
17% dessees empreen
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experiênciaa, mas não como fator importantte para o seeu sucesso; para 10,9%
% dos entreevistaram o
nível 2 se destaca, issso significaa que a experiência nãão contou muito
m
para eles
e no alcaance do seuu
sucesso.
Gráfico 11 - E
Experiência foi suficiennte para alcaançar o suceesso
0%
10,9%
17%

46%

1
2
3

2
26,1%

4
5

Fonte: Dados da ppesquisa, 20015.
Seggundo Neri (2008), as experiênciaas demonstrram que se o microcréédito for beem aplicadoo
funciona como alavannca para a melhoria
m
dass condições de vida dos seus clienntes. De modo de gerarr
d pobreza..
uma verdaddeira revoluução, ajudanndo milharees de pessoaas a saírem da
Om
mercado se encontra caada vez maiis exigente e se os miccroempreendedores nãoo forem em
m
busca de cconhecimenntos, e pela excelência no bom ateendimento, infelizmen
nte essas em
mpresas vãoo
ficar para ttrás.
A eexperiência é um fator importantísssimo para o sucesso de um empreeendimento, mas não é
o suficientte, é preciso que se entenda soobre o seuu negócio e para isso
o é necessáário que o
empreendeedor se cap
pacite. E em
m relação a isso, exiistem vários apoios exxistentes aoos micro e
pequenos eempresárioss, e são essaas capacitaçções que ajuudam e aux
xiliam na buusca pela melhoria
m
noss
empreendim
mento, taiss como, coonsultoria, oficinas,
o
m
minicursos,
dentre outrros que esttão sempree
atuando peela busca daa qualidade das organizzações.
O gráfico
g
12 representa a orientaçãão e capaccitação proffissional, oss dados nele contidoss
indicam quue a busca por
p mais coonhecimentos é uma das
d caracteríísticas dos microempre
m
eendedores,,
uma vez qque 43,5% deles
d
buscarram cursos para aprim
morarem-se, sendo o SE
EBRAE o responsável
r
l
pela capacitação e aprrimoramentto em sua grrande maiorria. O SEBR
RAE é agennte de capaccitação e dee
promoção do desenv
volvimento, mas não é uma insstituição fin
nanceira, por isso nãoo emprestaa
dinheiro. A
Articula (juunto aos baancos, coopperativas de crédito e instituiçõees de micrrocrédito) a
criação dee produtos financeiross adequadoos às necesssidades doo segmento. Também orienta oss
empreendeedores para que o acessso ao créditto seja, de fato,
fa um insttrumento dee melhoria do
d negócio,,
(PORTAL SEBRAE, 2015). Além
A
do SEBRAE,
S
o empreen
ndedor pode contar com
c
outrass
instituiçõess de orientaação e capaccitação proffissionais, eentre eles a pesquisa reevelou que 111% dessess
empreendeedores busccaram o SE
ENAI; 7%
% buscaram o SENAC
C; já 39% dos emprreendedoress
entrevistaddos não realizaram nenhhum tipo dee capacitaçãão.
Som
mente emprrestar não ajuda
a
o cresscimento dee um negóccio, deve-see verificar taambém suaa
aplicação, pois a inaplicabilidadee prejudica o desenvolvvimento do negócio. A esse respeito, Parentee
6 diz quee o objetivoo do acomppanhamentoo é: ‘’ mon
nitorar os clientes
c
parra a corretaa
(2002, p. 67)
aplicação do créditoo, verificanndo e auxiiliando na evolução de sua attividade e praticandoo
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procedimenntos preven
ntivos de cobbrança’’.
Gráfico 12 - Orienttação e capaacitação proofissional

39%
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SEBRAE

11%

SENAI

SE
ENAC

NÃ
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Fonte: Dad
dos da pesqquisa, 2015.
g
13 representa
r
o acompanh
hamento de aplicação do
d crédito por
p parte doo BNB. Aoo
O gráfico
que se reffere esse grráfico consstatamos quue apenas 6,4%
6
dos entrevistado
e
os respondeeram que o
acompanhaamento é frrequente; aoo mesmo teempo em quue 93,6% reesponderam
m que semppre recebem
m
acompanhaamento de aplicação de créditoo. Por meiio destes dados,
d
pôd
de-se constaatar que o
Crediamigo realiza a verificaçãoo da aplicação do créddito, perfazzendo assim
m a satisfaçção de seuss
e
deles.
clientes, poois demonsttra que a insstituição se preocupa com o bem estar
Gráffico 13 - Accompanham
mento de apliicação do crredito da in
nstituição BN
NB - Crediaamigo
6,4
4% 0% 0%
%

Sempre
Freqüentem
mente
93
3,6%

Raramente
Nunca

Fonte: Dados da ppesquisa, 20015.
O gráfico 144 representa as muddanças ocoorridas noss empreenndimentos aatravés doo
oas pobres com carracterísticass
microcrédiito. Segundo Neri (2008), háá milhões de pesso
empreendeedoras e quee possuem planos
p
traçaados, mas aainda não alcançaram a realizaçãoo devido aoo
microcrédiito não ter chegado
c
até eles.
Os dados conttidos no grááfico 14 mostram que as
a mudançaas obtidas attravés do microcrédito
m
o
foram as seguintes: 18% dos pessquisados affirmaram teer utilizado os recursoss do microccrédito paraa
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aquisição de
d máquinaas e equipam
mentos; 6%
% para aquissição de móóveis, mais 6% para coonstrução e
montagem de novas innstalações de
d trabalho; 29% para mudança/
m
reeforma da área
á de trabalho, sendoo
p
para a expansão de estoques de produtos; 12% em applicação na parcela dee
o mesmo percentual
compras à vista.
m o crescimeento do paddrão de conssumo de benns duráveiss
Os dados apresentados evvidenciaram
ostra, como também o aumento dee seus estoquues.
dos indivídduos da amo
Podde-se dizerr que a paarticipação no prograama de microcrédito
m
provocou alteraçõess
significativvas na estru
utura financceira dos peequenos em
mpreendedo
ores, repercu
utindo na melhoria
m
daa
qualidade dde vida, ao verificar a evolução dee bens durááveis que paassaram a faazer parte doo domicílioo
do pequenoo empreenddedor.
Já eem relação ao aumentoo de estoquue isso é muuito significcativo para o empreenndedor, poiss
suas comppras são feiitas à vista,, com isso ganhando desconto, e satisfazenndo seus cllientes com
m
produtos seempre dispooníveis.
Grááfico 14 - Mudanças
M
noo início das operações de
d microcréédito

Mu
udança
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1
18%
Aquissição de móvveis
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Con
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m
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e um…
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R
Reforma
da área de trabalho

9%
29

Amplia
ação a parce
ela de compras à…

12%

Expan
nsão de estoque de produtos
Fe
echamento da
d microempresa

29
9%
0

Fonte: Dad
dos da pesqquisa, 2015.
Os resultados comprovam
c
que o microocrédito é um
ma boa opçãão para o em
mpreendedorr que precisaa
de dinheiroo para montaar ou ampliaar o negócio.. O empréstiimo é ofereccido com taxxas de juros mais baixass
em relação a outras linhhas de créditto, (G1, 2015).
No gráfico 15, representaam-se as vaantagens doo Crediamiggo do Bancoo do Nordeeste para oss
vistados, 46
6,9% responnderam quee
empreendeedores. Dessse modo pôôde-se obserrvar que enttre os entrev
procuraram
m o Crediam
migo pelo fato
fa de ele possuir
p
a vaantagem da menor taxaa de juros ddo mercado;;
para 36,7%
% dos empreeendedores pesquisado
os um ponto primordiall do Crediam
migo foi a rapidez paraa
obtenção de
d crédito; já
j para 16,33% dos pessquisados, uma
u
das maaiores vantaagens é a faacilidade naa
obtenção do
d crédito.
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Grráfico 15 - Vantagem
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Fonte: Dad
dos da pesqquisa, 2015.
m taxas absuurdas quanddo o assunto é dinheiroo, porém ass
Sabbe-se que o mercado hooje está com
linhas de crédito
c
que são direcionnadas para pequenos empreended
e
dores são as menores ddo mercado;;
o Crediam
migo é destaacado comoo uma das que
q tem maais facilidadde de créditto, sem conntar que é a
menor taxaa de juros do mercadoo, e, em toda história de sucessoo que tem o programaa. Com issoo
pessoas veeem o Creddiamigo com
m olhar dife
ferente, com
mo um parceiro para a melhoria do
d pequenoo
empreendeedorismo.
4

CONS
SIDERAÇÕ
ÕES FINA
AIS

A rredução do número de empregos formais
f
provocou o creescimento dos
d pequenoos negócioss
na econom
mia brasileirra, como uma
u
alternaativa enconttrada pela população para obter trabalho e
renda. Nessse contexto
o, passaram a exercer um
u papel rellevante na economia
e
e sua represeentatividadee
e importânncia socioeeconômica foram dem
monstradas pelo fato de serem grandes geeradoras dee
empregos e de desenvvolvimento socioeconôm
s
mico local.
Durrante este trabalho, foram
fo
feitass pesquisass para embbasar uma resposta
r
aoo programaa
representaddo na introodução, se o microcrédito tem contribuíd
do para o desenvolviimento doss
empreendeedores da cidade
c
de Pereiro/CE.
P
Assim pode-se concluir que o crédito sollidário estáá
sempre conntribuindo para
p
o setorr micro emp
presarial, mediante
m
as ofertas de produtos finnanceiros e
de assessorria empresaarial, de form
ma oportuna e de fácil acesso, asssegurando novas
n
oportuunidades dee
ocupação e renda. Peercebem-se também, asspectos relaacionados ao
a microcréddito desde perspectivaa
de superação da segm
mentação de mercado fin
nanceiro paara servir meelhor as cam
madas de baaixa renda.
q se o miicrocrédito é concediddo de formaa desburocrratizada, loggo políticass
Obsservou-se que
proporcionnam a redu
ução das desigualdad
d
des sociais; se a difeerença centtral da burrocracia doo
microcrédiito para o crédito com
mum é a fo
orma de gaarantia reall e adota a metodologgia do avall
solidário, como
c
mecaanismo de acesso ao crédito e taambém se o microcréédito permitte acesso à
população de baixa reenda, logo os empreenndedores suurgirão e a renda será mais bem distribuída..
onforme os resultados obtidos na pesquisa
p
dee campo.
Isso se podde validar co
A ffalta de oporrtunidade e má distribuuição de rennda no Brassil fazem co
om que muittas pessoas,,
principalm
mente as com
m baixa rendda, busquem
m oportuniddades no em
mpreendedorrismo. E o Crediamigo
C
o
é uma form
ma de tornaar mais fáciil o viés do
o empreenddedorismo, sobretudo
s
na
n cidade caampo destaa
pesquisa.
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Foii estudado que
q o grandee problema do Brasil não
n é a pobrreza propriaamente dita e sim a máá
distribuição de renda existente entre
e
a poppulação, porr isso, essee deve ser o foco dos programass
sociais, de forma a bu
uscar realoccar os recurrsos financeeiros entre a população
o de alta e baixa
b
rendaa
do país. Desse
D
modo, o microcrrédito está no mercaddo com a in
ntenção de suprir a deemanda porr
capital doss pequenos empreended
e
dores.
Podde-se concluuir que o reesultado daa pesquisa de
d campo, afirma
a
que o microcréédito é umaa
alternativa para combater a carênncia por créédito existennte para os empreended
dores, ofereecendo umaa
oportunidaade até pouuco tempo inexistente para essass classes mais
m
necessiitadas, num
m propósitoo
direto à ggeração de empregos e inclusão
o social. Nesse
N
conteexto foi obbservado o quanto o
microcrédiito tem contribuído
c
o para o desenvolvvimento socioeconôm
s
mico dos pequenoss
empreendeedores.
Desssa forma, verificou-sse que o microcrédito
m
é uma fonnte de recuurso adequaado para o
atendimentto das neceessidades de
d crédito dos
d pequennos empreenndedores, e ajuda a estimular
e
o
crescimentto dos micrro e pequennos negócioos, a forneccer recursoss para atendder prontam
mente essass
necessidaddes, de form
ma a corrigirr as restrições no acessso ao crédito
o, ocorridass no sistemaa financeiroo
tradicionall.
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