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MICRO FINANÇAS COMO POLÍTICA PÚBLICA: a experiência do crediamigo no combate 

a pobreza no Crato Ceará 

 

Pedro José Rebouças Filho1 
 
 

RESUMO 
 
O trabalho aborda o crediamigo do Banco do Nordeste (BNB) 
como alternativa de combate a pobreza. O trabalho é composto 
por uma revisão de literatura a cerca da teoria econômica de 
Kalecki e de Schumpeter relacionando crédito e geração de 
renda. O objetivo da pesquisa é constatar se o microcrédito 
pode ser uma ferramenta de geração de renda e combate a 
pobreza. A pesquisa foi desenvolvida na Cidade do Crato 
Ceará através de dados primários coletados por pesquisa de 
campo aplicada através de um questionário que foi tabulado 
utilizando o SPSS. O resultado aponta que após a contratação 
do microcrédito, houve uma elevação na renda dos 
participantes, que teve como consequência melhorias 
significativas nas condições de habitação, sanitárias e 
nutricionais das famílias. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Pobreza. Crediamigo. 
 
ABSTRACT 
 
This paper is about the CrediAmigo Banco do Nordeste (BNB) 
as an alternative to increase poverty. The work consists of a 
literature review about the economics of Kalecki and 
Schumpeter linking credit and income generation. The objective 
of the research is to see whether microcredit can be a tool to 
generate income and combat poverty. The research was 
conducted in Crato Ceará City through primary data collected 
by field research carried out through a questionnaire that was 
tabulated using SPSS. The result shows that after the signing of 
microcredit, there was an increase in income of the participants, 
which resulted in significant improvements in housing, health 
and nutrition of families. 
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1. INTRODUÇÃO 

As variações nos níveis de renda são abordadas em diversas correntes do 
pensamento econômico explorando os reflexos que estes diferentes níveis causam na 
sociedade capitalista. Dentre estas correntes destacam-se duas importantes contribuições, 
de Schumpeter e de Kalecki, que sistematizam a relação entre crédito bancário como fator 
gerador e incentivador na formação e elevação de investimentos produtivos. 

No presente artigo busca explorar um estudo de caso de política pública brasileira 
ancorada na concessão de microcrédito produtivo e orientado como alternativa para geração 
de emprego e combate a pobreza. O objetivo portanto é analisar se o microcrédito se 
constitui numa ferramenta de geração de renda e  combate a pobreza problematizando com 
base no seguinte questionamento: a utilização do microcrédito está contribuindo para a 
redução da pobreza do participante?  

A análise tem como referência o programa Crediamigo do Banco do Nordeste do 
Brasil com base num estudo com os beneficiários do programa na cidade de Crato, 
localizada na Mesorregião Sul Cearense2. 
 
2. NOTAS METODOLÓGICAS. 

O estudo foi desenvolvido no município de Crato, localizado na Mesorregião Sul 
Cearense. De acordo com o IBGE (2010) o Crato possui uma população de 121.428 
habitantes sendo o sexto município mais populoso do Ceará e o terceiro do interior do 
Estado.  

O trabalho realizado se constituiu em um estudo de caso a partir de dados de caráter 
primário coletados com realização de pesquisa de campo através de aplicação de entrevista 
explorando variáveis qualitativas como proxies da realidade socioeconômica dos 
beneficiários do Programa Crediamigo. A entrevista foi estruturada recorrendo ao uso de um 
questionário aplicado sobre uma amostra pré-definida. 

O público alvo do trabalho foi a população beneficiária do Crediamigo que se 
constitui em um universo de 3.853 participantes na área urbana do município de Crato/CE3, 
foram considerados os seguintes bairros localizados na sede do município: Vila Alta, 
Seminário, São Miguel, Centro, Ossian Araripe, Gizélia Pinheiro e Muriti. O tamanho da 
amostra para aplicação dos questionários foi determinado com base no método proposto em 
Hoffmann (2006), culminado numa totalidade de 182 questionários cuja seleção dos 
entrevistados foi dada de modo aleatório nos bairros acima referidos. 

Tal método consiste na aplicação da seguinte fórmula, usada para casos de amostra 
em populações finitas: 

 
Em que: n = tamanho da amostra; Z = valor correspondente ao nível de 

significância adotado; p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica; q = percentagem 
complementar; N = tamanho da população; e = erro máximo permitido. A aplicação do 
questionário ocorreu entre os dias 01 e 20 de novembro de 2012. 

Os dados obtidos foram tabulados com o uso do programa estatístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences), a fim de fazer todas as correlações entre os 
dados.  

                                                           
2
 A Mesorregião Sul Cearense é também conhecida como Região do Cariri Cearense. 

3
 Número de clientes ativos do Programa em 30 de novembro de 2011. 
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A fórmula acima foi utilizada no intuito de identificar a quantidade de questionários a 
ser aplicada em cada bairro resultando na seguinte estratificação. 

 
QUADRO 1 – AMOSTRA ESTRATIFICADA POR BAIRRO 

BAIRRO NO. DE QUESTIONÁRIOS % 

Seminário 41 22,5 

São Miguel 26 14,3 

Centro 23 12,6 

Ossian Araripe 16 8,9 

Gizélia Pinheiro 19 10,4 

Muriti 20 10,9 

Vilalta 37 20,3 

TOTAL 182 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Para confirmar ou não se o crediamigo esta combatendo a pobreza entre seus 
participantes na cidade do Crato Ceará, serão avaliadas variáveis tais como: Elevação de 
renda, melhorias nas condições de habitação, melhorias nutricionais da família e melhorias 
nas condições sanitárias em relação a posterior adesão ao sistema de microfinanças. 
 

 
 

3. PENSAMENTO ECONÔMICO COM RELAÇÃO AO CRÉDITO 
A constituição do crédito enquanto categoria fundamental no desenvolvimento 

capitalista é explorada no pensamento econômico sob diversos aspectos. 
O polonês Michal Kalecki abordou problemas relacionados à produção e a 

comercialização nas economias capitalistas. Para ele o montante de investimento determina 
o nível de atividade econômica. Na visão de Kalecki o investimento pode ser superior ao 
volume dos recursos próprios da empresa, se os empresários utilizarem o crédito de fontes 
externas para financiar os respectivos níveis de investimento.  
        Na análise Kaleckiana o crédito bancário se torna fundamental para financiar os 
investimentos no período corrente, já que na dependência apenas de recursos próprios se 
tornaria menor o valor do investimento das empresas. Para o autor, se os investimentos 
forem financiados pelo setor bancário ou reservas líquidas das empresas acumuladas no 
passado, criarão uma contrapartida de renda. “Essa renda converte-se em poupança e 
serve para o pagamento dos empréstimos contraídos com o objetivo de realizar 
investimentos.” (SOUZA, 1999, p.166). 
        O desenvolvimento econômico na visão Schumpeteriana é definido como uma 
mudança espontânea e descontinua nos canais de fluxo circular, uma perturbação do 
equilíbrio que altera de forma definitiva aquele já existente. Essa alteração no fluxo é 
ocasionada pelo que Schumpeter define como destruição criadora, com o surgimento de 
novas combinações de meios produtivos, com grande ênfase ao fator inovação de 
processos e produtos lançados no mercado. Para exemplificar Schumpeter destaca alguns 
pontos relevantes na questão da inovação; introdução de novo produto, a descoberta de 
novo método de produção, a abertura de um novo mercado, assim como a descoberta de 
nova fonte de matéria prima. 
        Em meio a este processo o papel do empresário inovador está representado por aquele 
homem que está disposto a ousar para que as inovações possam ser colocadas em prática. 
Logo a sua função será de adotar as novas combinações do processo produtivo. Este 
empresário exerce sua liderança perante o promotor para que ele  faça a intermediação com 
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o banqueiro, a fim de obter financiamentos. No entanto o capitalista e o banqueiro financiam 
os empreendedores inovadores com suas ideias em potencial, meios de produção e os 
recursos financeiros necessários para transformá-los em projetos viáveis e possíveis de 
serem executados englobando as inovações tecnológicas. (Souza 1999, p.176) 
        Em Souza (1999), na visão de Schumpeter o crédito bancário recebe a função de 
impulsionar o desenvolvimento econômico, tendo em vista que o empresário ao receber 
linhas de crédito de curto e longo prazo transforma capital em meios de produção passando 
a adotar novos métodos e gerar outros produtos. Como o empresário não é 
necessariamente o proprietário dos meios de produção e nem sempre possui os recursos 
próprios suficientes para a realização do investimento e adotar as novas combinações, o 
crédito bancário se torna fundamental para que esse agente inovador desempenhe o papel 
de empreendedor. 
        Para Schumpeter o crédito bancário exerce papel preponderante, idealizando de certo 
modo o moderno banco de desenvolvimento. “Ninguém além do empreendedor necessita de 
crédito”. Ele precisa de crédito para se tornar empreendedor com isso, “é o devedor típico 
da sociedade capitalista”.  Para adotar novas combinações o empresário também utiliza 
meios de produção anteriores e recursos financeiros próprios acumulados e recorre ao 
crédito bancário. ”O empresário cavalga sobre suas dívidas em direção ao sucesso. Ao 
conceder o crédito, o banqueiro constitui um fenômeno do desenvolvimento, porque permite 
a realização de novas combinações”. (SCHUMPETER, 1982, p. 53 e 71, apud SOUZA, 
1999, p. 180 e 182). 
 
 
4 CREDIAMIGO         

        O microcrédito produtivo e orientado do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) é 
considerado o maior do Brasil quando analisado o volume de recursos emprestados e 
quantidade de clientes ativos. Ressaltando que o Crediamigo está em fase de expansão 
para ganhar uma parcela substancial do mercado de microfinanças brasileiro, mantendo sua 
hegemonia e liderança neste segmento. O Crediamigo é referência nacional em microcrédito 
reconhecido internacionalmente como um caso de sucesso. “O Crediamigo faz parte do 
programa nacional de microcrédito do Governo Federal o Crescer. Uma das estratégias do 
plano Brasil sem miséria para estimular a inclusão produtiva da população extremamente 
pobre”.4  
        O Crediamigo foi criado em 1998 pelo Banco do Nordeste do Brasil, para facilitar o 
acesso ao microcrédito oferecendo orientação empresarial e acompanhamento aos clientes 
atendidos, com o objetivo de potencializar a aplicação dos recursos financeiros. É destinado 
aos empreendedores dos setores formais e informais da economia. Está presente em 1558 
municípios da área de atuação do BNB, representando a região Nordeste, norte de Minas 
Gerais e parte do Espírito Santo, assim como Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em 

                                                           
4
(Disponível em 

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_serviços/crediamigo/gerados/o_que_e_objetivo

s.asp. acesso em 30/05/13). 

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_serviços/crediamigo/gerados/o_que_e_objetivos.asp
https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_serviços/crediamigo/gerados/o_que_e_objetivos.asp
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novembro de 2011 apresentou quantidade superior a um milhão de clientes ativos, 
acompanhada por uma carteira ativa de 995 milhões de reais.5 
        O Crediamigo se destina a pessoas que trabalham por conta própria, geralmente 
empreendedores que atuam no setor informal da economia e desenvolvem atividades 
relacionadas à produção de bens ou artesanatos em casa, assim como em pequenas 
fábricas, classificados como indústria as marcenarias, carpintarias, padarias, produções de 
alimentos, entre outros. Na prestação de serviços estão os salões de beleza, oficinas 
mecânicas, borracharias entre outros, por fim recebendo destaque especial pelo volume de 
clientes o segmento do comércio sendo representado pelos vendedores ambulantes em 
geral, mercadinhos, armarinhos, armazéns, vendedores de cosméticos e outros.6 
        Sendo exigido como requisito básico do participante idade mínima de 18 anos, ter ou 
iniciar uma atividade produtiva. Reunir um grupo de amigos que morem ou trabalhem 
próximos e confiem uns nos outros. Esta união possibilita e facilita a formação do aval 
solidário, no qual representa a garantia conjunta apresentada pelo grupo para o pagamento 
das prestações. Formalizando o compromisso assumido entre os participantes do grupo que 
a dívida pertence a todos, e no caso da inadimplência de um componente os demais se 
reúnem e ajudam no pagamento das prestações para o banco.7          

5 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO. 
 

5.1 Dados socioeconômicos 

 

5.1.1 Dados referentes ao gênero dos beneficiários 

        O Gráfico 01 apresenta 60,4% dos clientes sendo do sexo feminino, fato que 
acompanha as estatísticas do Banco do Nordeste em relação a toda área de atuação do 
programa Crediamigo. Demonstrando uma menor participação dos homens com apenas 
39,6% da amostra realizada. Esta informação esta em conformidade com os resultados do 
trabalho de BRAGA, 2011, que avalia a eficácia do CrediAmigo para inserção da população 
de baixa renda do setor informal no mercado de crédito onde as mulheres também são 
maioria representando 65% da amostra.  
        Conforme Souza (2010, p.125) que desenha um perfil do programa Crediamigo a 
participação dos homens no mercado informal é expressiva, porém no Crediamigo 
predomina o sexo feminino, uma vez que as mulheres representam 64% do total de clientes 
ativos do microcrédito. Em Souza (2010, p. 126) são apresentados alguns fatores que 

                                                           
5
(Disponível em 

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_serviços/crediamigo/gerados/rede_de_atendim

ento.asp, acesso em 30/05/13). 

 
6
(Disponível em 

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_serviços/crediamigo/gerados/rede_de_atendim

ento.asp, acesso em 30/05/13). 
7
(Disponível em 

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_serviços/crediamigo/gerados/como_obter.asp. 

acesso em 30/05/13).  

 

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_serviços/crediamigo/gerados/rede_de_atendimento.asp
https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_serviços/crediamigo/gerados/rede_de_atendimento.asp
https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_serviços/crediamigo/gerados/como_obter.asp
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tentam explicar essa participação efetiva da mulher no Cediamigo. “Atualmente a renda da 
mulher passou a ser um complemento fundamental para o orçamento familiar. Muitas delas 
são donas de casa e possui atividade para complementar a renda familiar.” Outro ponto 
abordado em Souza (2010) está na facilidade de trabalhar em equipe e espírito de 
solidariedade o que facilita a articulação de grupos solidários. Assim como também é 
ressaltado o poder do empreendedorismo feminino, as mulheres são mais ousadas, 
procuram sempre se superar e muitas buscam a independência financeira. Para Souza 
(2010, p.126). “As mulheres possuem maior visão do negócio e vontade de crescer, 
investem um percentual maior do lucro na atividade”. 

Conforme (Soares; Barreto; Azevedo, 2011) que analisa os condicionantes da saída 
da pobreza com microcrédito: o caso dos clientes do Crediamigo Com relação ao gênero, as 
mulheres, apresentam um grau de inadimplência menor. A conjugação destes resultados 
aponta para uma posição mais conservadora das mulheres em relação as obrigações e 
responsabilidades para com o programa. 
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Gráfico 01- Dados socioeconômicos dos beneficiários do Crediamigo em relação a 
gênero, Crato-Ce, 2012. Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

5.1.2 Idade 

        Com relação à idade dos beneficiários do Crediamigo na pesquisa, a maior 
concentração se encontra na faixa de idade entre 26 e 40 anos representando 47%, 
acompanhada pelo intervalo compreendido entre 41 e 60 anos, este com 35% do total. 
Estando a menor representação nos clientes com idade acima de 60 anos. Fato que 
demonstra uma maior representatividade de clientes na faixa de idade das pessoas 
consideradas aptas a exercerem uma atividade de trabalho remunerada. 

 



 

 

 

7 

 

                  

11,50%

47,30%

34,60%

6,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

entre 18 e 25 anos entre 26 e 40 anos entre 41 e 60 anos acima de 60 anos

Faixa etária

 
Gráfico 02- Dados socioeconômicos dos beneficiários do Crediamigo em relação a 
idade, Crato-Ce, 2012. Fonte: Dados da pesquisa 2012. 

 

5.1.3 Escolaridade dos beneficiários 

        No Gráfico 03 são apresentados dados referentes ao grau de instrução dos clientes. 
Pode-se perceber a maior concentração de pessoas com o ensino médio completo 
representando 40%. Na segunda posição aparecem aqueles que possuem o ensino 
fundamental completo com 19%. Ou seja, 59% dos beneficiários possuem o ensino 
fundamental ou médio completos, fato este que demonstra uma preocupação dessas 
pessoas com a sua formação escolar. Em contrapartida 3% estão classificados como 
analfabetos, podendo ser considerado como dado positivo. Este resultado não dialoga com 
o resultado apresentado no estudo de BRAGA, 2011 que apresentou uma porcentagem 
mais elevada em relação aos que se declararam possuir ensino fundamental incompleto da 
ordem de 67%. 
        Para Souza (2010, p.125), no aspecto da escolaridade aqueles com cinco anos ou 
mais de educação formal correspondiam a 64%, sendo que a faixa etária acima de 36 anos 
representava 57% do total da clientela.  
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Gráfico 03- Dados socioeconômicos dos beneficiários do Crediamigo em relação à 
escolaridade, Crato-Ce, 2012. Fonte: Dados da pesquisa 2012. 

 
 

5.1.4 Elevação na renda 

        O Gráfico 4 demonstra que 90% dos beneficiários declararam que houve uma elevação 
na renda após a contratação do microcrédito. E apenas 10% dos entrevistados afirmam não 
ter ocorrido crescimento em seus rendimentos. 
        Souza (2010, p.132) destaca; “(...) de acordo com pesquisa realizada em 2003, 
observou-se que 54% dos clientes do Crediamigo ultrapassaram a linha da pobreza”. Com 
relação à renda média familiar dos clientes, contatou-se que estes apresentaram acréscimos 
em todos os níveis de acumulação evidenciando maiores incrementos de renda à medida 
que aumenta o número de empréstimos. 

Conforme os resultados obtidos por Buchmann e Neri, 2008. A renda se eleva entre 
o primeiro e o último empréstimo na ordem de 35%, e taxas de aumento de consumo 
familiar elevam-se na faixa de 15%, embora, o estudo não determina quais itens passaram a 
ser mais consumidos pelas famílias, outra conclusão importante é a redução da 
dependência de outras fontes de rendas, principalmente as transferências governamentais. 
 De acordo com os resultados de CORDEIRO Et Al (ano ?) Em se tratando do 
rendimento líquido mensal dos proprietários de micronegócios, pós aderirem ao microcrédito 
pode-se verificar uma evolução da renda daqueles que participam do programa de 
microcrédito. Houve um crescimento da renda líquida da ordem de 8,78% entre os anos de 
2004 e 2005. Em síntese, as análises desenvolvidas permitem a nítida percepção da 
evolução dos clientes dos micronegócios fomentados por programas de microcrédito. Ao se 
considerar a evolução dos clientes atendidos ao longo do período, foram observados os 
ganhos em termos de renda, além da manutenção de pessoas em algum tipo de atividade 
produtiva. A efetividade dos programas de microcrédito na região pode ser visualizada 
através dos dados obtidos em estudos em campo. Esses revelaram a evolução da renda e 
do emprego da população atendida pelos programas, sendo que importante parcela de 
microempreendedores formais e informais tem se mantido em algum tipo de atividade 
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produtiva, bem como ampliado a renda obtida nessas atividades ao longo do tempo. Tal 
situação permite uma condição digna de sobrevivência a esta população, que se torna 
capaz de arcar com seu próprio sustento e de sua família, com rendimentos que superam 
aqueles do próprio mercado de trabalho formal. 

Conforme a conclusão do trabalho de (Soares; Barreto; Azevedo, 2011) existe uma 
alta eficácia do programa em aliviar as condições de pobreza dos seus clientes. Nos 
primeiros cinco anos de participação no programa, uma média de 6% a 8% dos clientes 
ultrapassa a linha da pobreza anualmente. Esta velocidade de fuga, no entanto, é maior nos 
primeiros anos de programa e amortece principalmente a partir do quarto ano. Portanto, 
aproximadamente entre 30% e 40% dos clientes que entram no programa, com renda 
familiar delimitada por padrões de pobreza, deixam essa situação com até cinco anos de 
programa. Sendo esta estimativa controlada por vários fatores explicativos de sucesso, 
podemos inferir que a política de monitoramento porta-a-porta do programa Crediamigo é 
bastante eficaz. 
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Gráfico 4- Dados socioeconômicos dos beneficiários do Crediamigo em relação à 
elevação de renda dos participantes, Crato-Ce, 2012. Fonte: Dados da pesquisa 2012. 

 

5.1.5 Melhoria nas condições de habitação 

 

        No Gráfico 5 são apresentados os valores referentes à melhoria na habitação dos 
participantes do Crediamigo. Ele mostra que 82% dos beneficiários tiveram melhorias 
significativas nas condições de habitação e apenas 18% responderam que não houve 
evolução neste segmento. 
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Gráfico 5- Dados socioeconômicos dos beneficiários do Crediamigo referente à 
melhoria nas condições de habitação, Crato-Ce, 2012. Fonte: Dados da pesquisa 2012. 

 
5.1.6 Melhoria nutricional da família 

        No Gráfico 6 são apresentados os valores referentes à melhoria nutricional do 
participante e sua família, depois da contratação do microcrédito. E para esta questão 75% 
dos clientes entrevistados responderam que sim, e 25% afirmam não ter ocorrido nenhuma 
alteração ou melhoria na nutrição da família.  
        As microfinanças são um instrumento poderoso de combate à pobreza extrema. Pois 
quando os pobres tem acesso a serviços financeiros seus rendimentos aumentam 
consideravelmente. Conforme Santos e Gois (2011, p. 35), “Famílias pobres usam as 
microfinanças para mover-se além da subsstência diária, fazendo provisões; investem em 
melhor nutrição, em habitação, saúde e educação”. 
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Gráfico 6- Dados socioeconômicos dos beneficiários do Crediamigo em relação à 
melhoria nutricional da família, Crato-Ce, 2012. Fonte: Dados da pesquisa 2012. 
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5.1.7 Melhoria nas condições sanitárias 

 

        O Gráfico 7 apresenta valores referentes a melhorias nas condições sanitárias dos 
participantes do Crediamigo. Conforme o gráfico 61% dos participantes tiveram melhorias 
em suas condições básicas sanitárias. Do outro lado 39% dos clientes afirmam não ter 
realizado melhorias significativas nas condições sanitárias.  
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0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

sim não

Melhoria nas condições sanitárias

 
Gráfico 7- Dados socioeconômicos dos beneficiários do Crediamigo, referente a 
melhorias nas condições sanitárias, Crato-Ce, 2012. Fonte: Dados da pesquisa 2012. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

.        A pobreza não esta relacionada somente a questões financeiras, historicamente as 
desigualdades sociais, econômicas e culturais são características relevantes do Brasil e 
principalmente da região Nordeste. O estudo demonstrou que o microcrédito pode ser uma 
ferramenta capaz de amenizar problemas socioeconômicos. 

        O presente estudo revela que o programa Crediamigo, ao oferecer microcrédito 
produtivo e orientado no município do Crato-Ce, gerou renda para os microempreendedores 
e suas famílias e foi capaz de reduzir a pobreza entre os participantes como foi 
demonstrado nos resultados das variáveis: Elevação na renda, 
Melhoria nas condições de habitação, Melhoria nutricional da família e Melhoria nas 
condições sanitárias. Todas apresentaram resultados bastante satisfatórios posteriormente 
a contratação do microcrédito. 
        Ao apresentar este estudo referente a analise da evolução socioeconômica dos clientes 
do Crediamigo, esperamos que os resultados possam contribuir de forma relevante para a 
realização de debates sobre alternativas de políticas públicas de geração de renda, inclusão 
social e desenvolvimento local. Assim como também sensibilize tomadores de decisão, 
entre outros atores públicos, para que possa discutir de maneira positiva a introdução do 
microcrédito como alternativa de política social no Brasil, capaz de gerar renda entre os 
participantes.  
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