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RESUMO 
 
 
 
 

A política de Microcrédito vem se difundindo em diversos países como estratégia de 
combate a pobreza e a informalidade, gerando emprego e renda através da oferta 
de crédito aos microempreendedores situados na base da pirâmide social. No Brasil, 
o programa de microcrédito produtivo orientado denominado de Crediamigo, 
implementado pelo Bando do Nordeste do Brasil, vem se destacando, acumulando 
em seus quinze anos de atuação aproximadamente onze milhões de operações, 
desembolsando mais de dose bilhões de reais. Diante dessas possibilidades 
oferecidas por esta ferramenta, este estudo tem como objetivo geral identificar o 
perfil socioeconômico dos beneficiários do programa Crediamigo em Juazeiro do 
Norte-CE. Para isto, analisou-se o programa de microcrédito “Crediamigo” no 
período de 2001 á 2011, em Juazeiro do Norte-CE. Caracterizando seus clientes, 
identificando à mudança nas suas condições de vida e de trabalho, o grau de 
formalização dos empreendimentos, a geração de emprego, a destinação dos 
recursos obtidos junto ao programa e os fatores determinantes da melhoria das 
condições de vida do empreendedor como também da formalização do 
empreendimento. Na elaboração deste trabalho os dados utilizados são de natureza 
primária e secundária. Pode-se observar que parcela majoritária dos clientes desse 
programa é do gênero feminino, na faixa etária dos 30 aos 40 anos, há 
predominância da atividade comercial seguida pela industrial, com estabilização e 
contratação de trabalhadores, melhoria nas condições de vida e de trabalho do 
empreendedor, porém, com baixo nível de formalização. No tocante aos fatores que 
contribuem para melhoria das condições de vida dos clientes desse programa, 
destaca-se o sucesso do empreendedor, o seu gênero e a propriedade do imóvel 
onde se situa o estabelecimento comercial.  
  
Palavras-chave: Política de Microcrédito. Crediamigo do BNB. Geração de 
emprego. Melhoria das condições de vida.Formalização dos empreendimentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

ABSTRACT 
 
 
 

 
The policy of Microcredit has been disseminated in several countries as a strategy to 
combat poverty and informality, generating jobs and income through the provision of 
credit to microentrepreneurs at the base of the social pyramid. In Brazil, the 
productive microcredit program called Crediamigo implemented by Bando in 
northeastern Brazil, has been increasing, accumulating in his fifteen years of 
operation about eleven million operations, spending more than dose billion reais. 
Given these possibilities offered by this tool, this study aims at identifying the 
socioeconomic profile of program beneficiaries in Crediamigo Juazeiro-EC. For this, 
we analyzed the microcredit program "Crediamigo" from 2001 to 2011 in Juazeiro-
EC. Featuring customers, identifying the change in their conditions of living and 
working, the degree of formalization of enterprises, employment generation, the 
allocation of resources obtained from the program and the determinants of improved 
living conditions of the entrepreneur as also the formalization of the enterprise. In 
preparing this paper the data used are primary and secondary in nature. It may be 
noted that major share of the customers of this program is female, aged from 30 to 
40 years, there is a predominance of commercial activity followed by industrial, low 
level of formalization, stabilization and recruitment of workers, improving conditions 
living and working and successful entrepreneur. Regarding the factors that contribute 
to improving the living conditions of the clients of this program, there is a successful 
entrepreneur, your gender and ownership of the property where the shop is located. 
 
Keywords:  Politics of Microcredit. Crediamigo BNB. Employment 
generation.Improvement of living conditions.Formalizationofenterprises. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
  

 

O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) é uma 

política do Governo Federal criado para motivar a geração de emprego e renda entre 

os microempreendedores. No Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB essas ações 

são implementadas através dos Programas de Microcrédito Urbano (Crediamigo) e 

Rural (Agroamigo), através de parcerias com as OSCIPs Instituto Nordeste 

Cidadania – INEC e VivaCred, assegurada pela Lei nº. 11.110 de 25 de abril de 

2005, que normaliza a sua atuação através de parcerias com as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs. 

Ao final de 1997 o BNB implantou cinco unidades piloto e após cinco meses, 

em Abril de 1998, foi lançado o programa Crediamigo operando com 51 unidades de 

atendimento nas grandes e médias cidades do nordeste, abrangendo no final de 

2010, o total de 1.829 municípios através de 314 unidades de atendimento. 

Conforme essa parceria as OSCIPs são responsáveis pela capitação dos 

serviços, partindo do primeiro contato com o microempreendedor até após-

comercialização, chegando ao termino de 2010 com 2.894 colaboradores externos e 

internos, denominados de: Assessores Coordenadores, Assessores de Créditos e 

Assessores Administrativos, motivados pela força da juventude, sendo todos 

capacitados e habilitados para exercer suas funções junto aos beneficiários. Tendo 

como didática de trabalho os grupos solidários que fez com que o Crediamigo na 

América do Sul recebesse o titulo de maior Programa de microcrédito produtivo 

orientado e em 2005 depois de implantar o produto Crediamigo Comunidade 

expandiu ainda mais as suas ações destinadas a população de baixa renda. 

O microcrédito produtivo orientado consiste em todo o serviço de crédito 

voltado para o atendimento das necessidades financeiras dos 

microempreendedores, ou seja, para aquela parcela da população que se encontra 

na base da pirâmide social, que não tem acesso às linhas de crédito comum, e não 

dispõem de garantias reais que comprovem sua capacidade de pagamento. Estas 

instituições financeiras utilizam a metodologia baseada no relacionamento direto 
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com os empreendedores, através da utilização do agente de crédito, garantia 

solidária, prazos curtos e valores crescentes. 

Uma das características do programa Crediamigo é oferecer um serviço de 

crédito diferenciado, pois os clientes são atendidos no próprio estabelecimento que 

desenvolvem seu negócio, com direito a abertura de uma conta corrente livre da 

cobrança de taxas e os juros estão somente para cobrir os riscos e custos dos 

empréstimos bem como permitir a expansão deste programa (NERI & MEDRADO 

2005). 

Para se tornar um cliente Crediamigo o interessado deve ser maior de idade, 

ter no mínimo 6 meses de atividade produtiva e reunir uma equipe de colegas 

empreendedores que residam ou tenham atividade empresarial próximo um dos 

outros e exista confiança entre os integrantes do grupo.  

Em suma, o Programa Crediamigo é uma ferramenta de política de 

desenvolvimento que contribui para redução da desigualdade social, devido ao 

fortalecimento e ampliação das atividades das camadas menos favorecidas da 

sociedade, através do aumento de sua renda, geração de emprego, redução da 

pobreza, o que contribui para melhoria das condições de vida nos domicílios e na 

comunidade em que vivem.  

Nesse sentido o Crediamigo faz a diferença, já que o método utilizado é o 

“aval solidário”, ou seja, é cobrado apenas o compromisso fidedigno dos indivíduos 

envolvidos com o empréstimo. Pois, o Aval Solidário é justamente a confiança que 

irá garantir a adimplência do grupo, tendo como vantagens á abertura de conta 

corrente, créditos escalonados e crescentes, juros baixos e decrescentes, 

atendimento no próprio empreendimento, dicas de gerenciamento e curso de 

capacitação e aperfeiçoamento de profissional. 

Dentre os Estados contemplados pelo programa Crediamigo, o Ceará 

apresenta a maior quantidade de unidades de atendimento, totalizando, em 2011, 

120 unidades. Este Estado também se destaca dentre os demais Estados, 

alcançando o primeiro lugar, no que se refere ao número de clientes ativos 

(330.584), carteira ativa (R$ 344.688.176,84), clientes atendidos (acumulados) 
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(537.536), empréstimos desembolsados (R$ 897.695.143,18), como pode ser 

observado na tabela 1. 

TABELA 1  – Indicadores de alcance por Estado 

Estado 
Clientes 
Ativos 

Carteira 
Ativa(R$) 

Clientes 
Atendidos 

(Acumulado) 

Empréstimos 
Desembolsados 

(Quantidade) 

Empréstimos 
Desembolsados 

(R$) 
AL 54.201 59.382.281,51 118.940 127.513 158.294.193,37 
BA 128.762 137.492.677,60 284.823 263.326 366.438.055,21 
CE 330.584 344.688.176,84 537.536 744.019 897.695.143,18 
DF 1.649 3.109.713,50 3.963 3.129 7.673.020,54 
ES 2.368 2.693.924,23 5.101 4.136 6.333.335,45 
MA 92.597 115.059.639,97 206.727 212.241 348.933.255,77 
MG 45.392 41.844.384,31 86.536 79.419 101.210.197,77 
PB 82.754 91.814.734,89 164.145 174.927 216.227.802,71 
PE 81.711 90.054.448,35 200.791 164.664 228.723.717,91 
PI 117.442 131.293.229,64 196.034 255.178 330.815.353,92 
RJ 4.557 5.191.447.67 7.337 8.236 12.504.216,24 
RN 55.216 67.434.213.20 119.541 115.154 165.738.339,69 
SE 48.829 54.822.723,67 103.051 94.963 135.273.889,34 

TOTAL 10.046.062 1.144.881.595,38 2.034.525 2.246.905 2.975.860.521,10 
FONTE: Relatório Anual Crediamigo 2011 

Em 1998 o Crediamigo na cidade de Juazeiro do Norte-CE, conforme 

Barbosa (2008), já se destacava por ser sede regional, sendo formada por 12 

unidades de atendimento distribuídas por toda região Centro Sul do Estado do 

Ceará. 

TABELA 2 – Desempenho Operacional do Programa Crediamigo em Juazeiro do 
Norte/CE – 1999/2008. 

 
Unidade de 
Juazeiro do 

Norte  
Clientes Ativos  

Carteira Ativa* 
(R$ milhões)  

Valor de 
Empréstimos 
Acumulados  

Quantidade de 
Clientes 

atendidos  
1999 695 231.196,01 1.754.310,00 1.272 
2000 985 444.815,36 3.472.954,98 2.029 
2001 1.429 691.424,89 6.016.581,40 3.035 
2002 1.961 1.007.493,80 9.821.176,90 4.112 
2003 2.141 1.187.707,48 14.613.780,29 5.398 
2004 3.018 1.608.971,47 20.702.812,91 6.718 
2005 3.841 2.072.584,00 29.173.147,35 8.248 
2006 4.844 2.953.346,19 40.148.039,69 9.997 
2007 6.222 4.480.708,22 55.351.127,36 12.517 
2008 7.066 5.266.051,00 66.567.900,17 14.121 

FONTE: Barbosa (2008) 
 

No Estado do Ceará, o Crediamigo, cada vez mais vem se consolidando no 

município de Juazeiro do Norte, apresentando elevadíssima taxa de crescimento na 
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quantidade de clientes ativos neste Programa pertencentes apenas ao município de 

Juazeiro do Norte, nos últimos 10 anos, a taxa de crescimento perfez 596%, 

comprovando a sua eficácia. No tocante a taxa média de crescimento, constatou-se 

uma evolução de 24,16% ao ano, demonstrando uma forte evolução, tanto pela 

adesão de novos clientes como pela permanência da grande maioria dos clientes 

atendidos.   

Com dez anos de atuação o Crediamigo em Juazeiro do Norte já contava 

com o expressivo numero de 7.066 clientes ativos representando cerca de 7% dos 

clientes do Estado, e aumentando de forma galopante seus empréstimos que no ano 

de 1999 eram cerca de R$ 1,7 milhões para R$ 66,5 milhões em 2008. Destacando-

se principalmente quanto ao número de clientes atendidos que em 1999 eram 1.272 

chegando a 2008 com mais de 14 mil microempreendedores que tiveram acesso ao 

microcrédito sem burocracia (BARBOSA, 2008). 

Dada a importância do Programa de Microcrédito para o desenvolvimento 

local, torna-se de grande relevância conhecer o Programa Crediamigo na cidade de 

Juazeiro do Norte-CE, pois apresenta uma das maiores economias do interior 

cearense e elevado nível de urbanização com grande demanda real e potencial. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo geral identificar o perfil socioeconômico 

dos beneficiários do Crediamigo em Juazeiro do Norte-CE, e está dividido em cinco 

partes: primeira com a introdução, segunda relata a revisão de literatura, terceira 

enfatiza a metodologia, quarta descreve os resultados e discussões e na quinta e 

última parte apresenta-se as conclusões sobre o perfil socioeconômico destes 

beneficiários. 

Acrescente-se que as citações, observações, análises e conclusões 

relacionadas a quaisquer referências ao Banco do Nordeste do Brasil contidas neste 

trabalho acadêmico, e suas eventuais implicações, são de inteira responsabilidade 

do autor e não representam, necessariamente, o pensamento e a concordância do 

Banco nem de seus administradores. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Microcrédito e sua origem  

 

A maioria dos países procura desenvolver programas direcionados a 

colaborar com a população carente, ofertando subsídios que possam contribui para 

elevar seu padrão financeiro e consequentemente para a melhoria da sua qualidade 

de vida. Um dos programas mais utilizado pelo Setor Público é o Microcrédito, por 

auxiliar na produtividade sócia econômica dos seus usuários, bem como no aumento 

da renda e geração de emprego. Na visão de Mayrink (2009, p31), “o efeito 

multiplicador advindo da teoria keynesiana, o investimento do capitalista crescendo 

irá gerar um aumento também na renda seja do próprio empresário e/ou do 

trabalhador”. Sendo assim, surge a necessidade de uma política pública voltada 

para o social, com especialidade para as camadas mais necessitadas e com isso se 

deu a origem dos microcréditos.  

A trajetória do microcrédito teve seus primeiros passos por meio de algumas 

manifestações econômicas no sul da Alemanha em 1846, quando Franz Schulze-

Delitsch (1808-1883) e Friedrich W. Raiffeisen (1818-1888) buscavam soluções para 

colaborar com a população menos favorecida economicamente. Ambos entenderam 

que para amenizar a situação era necessária a associação da comunidade, pois só 

assim poderiam encontrar subsídios para minimizar a pobreza. Na concepção de 

Pinho e Falhares (2004) a melhor opção seria o cooperativismo de créditos e a ajuda 

mútua.  

Para Mayrink (2009), o microcrédito teve sua origem em um episodio 

ocorrido durante uma intensa época invernosa na Alemanha, quando vários 

proprietários de terras tiveram suas produções estragadas pelas chuvas e 

consequentemente seus recursos financeiros não foram suficientes para a 

manutenção de sua sobrevivência, passando a tomar emprestado dinheiro a agiotas. 

Esse fato fazia com que os fazendeiros fossem a falência, mas com a ajuda do 

pastor Raiffeison, que doando farinha e trigo aos proprietários, estes passaram a 
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produzir e comercializar entre si, além de gerar emprego criaram também uma 

cooperativa de credito popular.    

Em 1900 no Canadá, mais precisamente em Quebec, foi criado as Caisses 

Populares por um jornalista da Assembléia Legislativa que juntamente com uma 

dúzia de colegas adquiririam recursos financeiros que foram emprestados a 

população carente e que na mesma década a associação beneficiou cerca de cinco 

milhões de pessoas (UNDP, 2000). Depois de várias experiências com a 

implantação do microcrédito desde sua origem até o final do século XX, segundo o 

Rocha e Mello (2004) a mais conhecida que serviu de modelo para outros países foi 

à experiência de Bangladesh, onde aconteceu o Projeto de Concessão de Credito 

direcionado a comunidade carente. O referido Projeto foi idealizado pelo Professor e 

Economista Muhammad Yunus que passou a popularizar o modelo de microcrédito 

que teve como objetivo melhorar a qualidade de vida daquela população. Sendo 

assim, com o sucesso do Projeto, este se tornou um banco o qual foi denominado 

em dois de outubro de 1983 como Banco Grammen, ofertando emprego e 

diminuindo desigualdade social, já que após 15 anos o mesmo emprestava mais de 

2,3 bilhões de dólares a sociedade. Na visão do economista Yunus (2000) na 

implantação do microcrédito o beneficiário alvo foi o sexo feminino, devido facilidade 

que a mesma tinha em produzir com mais agilidade mudanças voltadas para a 

melhoria de vida da família e com isso proporcionando erradicação da pobreza. 

Conforme  Neri e Medrado (2010) as experiências de microcrédito na 

America Latina aconteceram por meio de programas desempenhados por alguns 

Bancos tais como BancoSol, Caja Los Andes, Prodem, Centro de Fomento a 

Iniciativas Econômicas (FIE) e Sartawi, na Bolívia; a Caja Social, na Colômbia; 

Adopem, na República Dominicana; a FinancieraCalpiá, em El Salvador; 

Compartamos, no México; e MiBanco, no Peru. Sendo assim, esses bancos foram 

essenciais para o desenvolvimento do programa de microcrédito no Brasil, em 

especial o Banco Grameen em Bangladesh que teve seus objetivos alcançados.    

No Brasil, pode-se enfatizar que o alicerce do microcrédito sucedeu-se em 

Recife Pernambuco, quando alguns empresários e Banco do referido Estado e 

também da Bahia juntamente com a Acción Internacional, denominada de AITEC 

criaram a União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações, que se tornou 
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conhecida como Programa UNO, para Mayrink (2009, p. 46) “a UNO era uma 

associação civil, sem fins lucrativos, que nasceu especializada em crédito e 

capacitação. O Fundo de Crédito inicial foi montado com recursos doados pelo 

PACT (uma associação de ONG´S estadunidenses)”. Conforme Almeida (2009), no 

Brasil este serviço é prestado por diversas instituições que oferecem produtos 

microfinanceiros, entre as quais, podem-se citar o CEAPE e o Crediamigo do BNB, o 

método da garantia solidária ajudou bastante os pequenos empresários que não 

tinham como apresentar garantias reais as instituições financeiras. Sendo que o 

Crediamigo já demonstrou metodologia eficiente se destacando como o maior 

programa do Brasil dentro dessa temática.  

Como na maioria dos programas de microcrédito, os clientes do Crediamigo 

tem no sexo feminino sua maior representação, 45% desses beneficiários têm entre 

18 e 35 anos, sem mencionar que 37% dos clientes tem sua renda familiar até R$ 

600,00, o que mostra sua eficácia no atendimento aquelas famílias de renda 

inferiores. Esses clientes têm uma educação escolar em sua maioria que varia de 5 

a 11 anos de estudo, como mostra o quadro abaixo. 

TABELA 3  – Perfil social dos clientes do Crediamigo 

IDADE ESCOLARIDADE: PARTICIPAÇÃO POR GÊNERO 
Entre 18 e 24 

anos 
13% 

 
Superior 4% 

Entre 25 e 35 
anos 

32% 
 

De 9 a 11 anos 32% 

FEMININO 
 

65% 

Entre 36 e 50 
anos 37% De 5 a 8 anos 28% 

Até 4 anos 31% 
Acima de 50 anos 18% 

Analfabeto 4% 

MASCULINO 35% 

FONTE: Relatório anual crediamigo – BNB, 2010. 

Através do acesso ao crédito, orientação profissional e serviços financeiros 

como correntista do BNB com direito a cartão de débito e seguro de vida o mais 

barato do mercado e promovendo capacitação para os seus participantes foram 

realizados em 2010 mais de 8.780 eventos com a distribuição de 800 mil cartilhas 

com dicas de gerenciamento de negócio. Os microempreendedores do Crediamigo, 

cerca de 1,5 milhão deram novos rumos aos seus negócios através dessa inclusão 

financeira, diferente da burocracia que existe em outras instituições financeiras. Com 

o Programa Reforma Mais do Crediamigo, 332 clientes em 2010, realizaram o sonho 
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de reformar suas casas e seus locais de trabalho com qualidade, através de 

parcerias, o que resultou na economia de tempo e recursos para os 

microempreendedores.  

Segundo o Relatório Anual do BNB de 2010 divulgou que o Instituto Nordeste 

Cidadania – INEC, OSCIPs parceira do Banco do Nordeste na operacionalização do 

Crediamigo, em 2010 foi citada pela segunda vez consecutiva pelas revistas Exame, 

Época e Você S.A como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no 

Brasil, configurando-se também na primeira ONG a colocar-se entre as 100 

melhores empresas para se trabalhar no Brasil, ocupando a 52ª posição. Neste 

mesmo ano o Programa Crediamigo foi destaque do “Prêmio Citi Melhores 

Microempreendimentos 2010” ao ganhar cinco dos nove prêmios de reconhecimento 

e importância dos microempreendedores. Além de liderar o ranking na América 

Latina e no Caribe, através da Revista Microfinanzas, que divulgou as 100 melhores 

instituições financeiras que se destacaram no desempenho em microfinanças. 

O Crediamigo é citado como um programa de colocação de mão-de-obra no 

mercado de trabalho, através de parceria com o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome - MDS constatou-se que 40% de seus clientes pertencem 

também aos beneficiários do Programa Bolsa Família. Pois,cerca de 92% das 

operações é de no máximo R$ 3.000,00, atendendo assim o objetivo do Programa 

que é atender aos mais excluídos economicamente.  

Nesta última década o Programa Crediamigo tem sido destaque como 

ferramenta governamental para inclusão social e também financeira, por apresentar 

excelentes resultados nos itens de produtividade, alcance e sustentabilidade, com 

uma inadimplência e perda entre menores do setor. Tem como meta atingir no ano 

de 2012, a quantidade de 1,3 milhões de clientes em atividades. Lançando a 

campanha para seus clientes, colaboradores e sociedade a promoverem ações em 

favor do meio ambiente, bem como lançar a Campanha Inovar1. No decorrer de mais 

de uma década, conforme o Relatório Anual Crediamigo 2010 do BNB, o Programa 

tem como marco histórico as seguintes atividades: 

                                                 
1Programa que incentiva todos os colaboradores a participar, por meio do blog do Crediamigo com ideias 

relacionadas à satisfação ou fidelização do cliente, aperfeiçoamento dos processos metodológicos e aumento 
de produtividade. 
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TABELA 4 – Marco histórico do programa Crediamigo 

PERÍODOS ATIVIDADES 

1997 a 1998 • Projeto-piloto, com a implantação de cinco Unidades do Crediamigo e a criação 
do produto Giro Solidário e com a abertura de 45 Unidades. 

1999 a 2000 • Criação do produto Giro Individual e abertura de 23 Unidades; 
• Acordo de empréstimo com o Banco Mundial e abertura de 35 Unidades. 

2001 a 2002 • Criação do produto Investimento Fixo e abertura de 52 Unidades; 
• Instituição do Prêmio BNB de Microcrédito. 

2003 a 2004 • Início da parceria com a OSCIP Instituto Nordeste Cidadania e criação do produto 
Giro Popular Solidário e abertura de conta corrente para os clientes. 

2005 a 2006 • Criação do produto Crediamigo Comunidade; 
• Criação do produto Seguro Vida Crediamigo. 

2007 a 2008 • Lançamento da Orientação Empresarial e definição da meta de 1 milhão de 
clientes para 2011e o  Prêmio de Excelência em Microfinanças (BID). 

2009 a 
2010 

• Assinatura do termo de parceria com a OSCIP VivaCred e início das operações 
no Rio de Janeiro; 

• Primeiro lugar no ranking da revista “Microfinanzas Américas: Las 100 mejores” e 
lançamento da nova marca do Crediamigo. 

2011 •  O Crediamigo acumula 10.976.418 contratações de microcrédito desde sua 
criação, desembolsando mais de 12 bilhões de reais. (www.bnb.gov.br) 

FONTE: Adaptação do Relatório Anual Crediamigo 2010 e 2011 

2.2. Evolução do programa Crediamigo em Juazeiro do  Norte-CE 

 O Crediamigo apresentou uma expressiva evolução nos últimos anos no 

município de Juazeiro do Norte, em 2001 havia apenas 1.111 clientes ativos, 

passando para marca dos 9.862 em 2011, ou seja, um crescimento de 596%, esse 

crescimento se deve tanto pela permanência dos clientes antigos quanto pelo 

ingresso de novos clientes.  

TABELA 5 – Evolução do programa Crediamigo em Juazeiro do Norte, CE. 

Ano Clientes 
ativos 

Variação 
(%) 

Clientes 
novos 

Variação 
(%) 

Valor desembolsado 
Acumulado* 

2001 1.111 - 778 - 2.118,00 

2002 1.401 26 708 - 9 2.992,00 

2003 1.752 25 899  27 3.622,00 

2004 2.088 19 932 4 4.568,00 

2005 2.484 19 898 - 4 6.115,00 

2006 2.985 20 925 3 7.542,00 

2007 3.668 23 1.362 47 9.986,00 

2008 4.435 21 1.551 14 13.655,00 

2009 5823 31 2.326 50 18.612,00 

2010 7738 33 2.916 25 25.670,00 

2011 9862 27 - - - 
FONTE: Elaborado pelo autor com base em dados fornecidos pelo Banco do Nordeste. 
*Valor acumulado (mil reais) 
Ano: 2012 
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No tocante ao valor desembolsado, observa-se o mesmo crescimento, 

acumulando em 2010 com valor superior aos 25,5 milhões de reais, ou seja, um 

valor bastante significativo investido pelos empreendedores pertencentes a um dos 

mercados mais dinâmicos existentes, o mercado dos pequenos, micro e nano 

empreendedores. 

 

2.3. Relatos sobre o Programa Crediamigo  

 

Segundo Buchmann e Neri (2008) no Brasil, a primeira Instituição Financeira 

Pública a desenvolver o modelo de atuação de microcrédito foi o Banco do Nordeste 

do Brasil S/A, em 1998. Desenvolvendo o programa conhecido como Crediamigo.   

Em relação a sua relevância no cenário social, Neri (2009) destaca sua 

sustentabilidade, devido à remuneração dos capitais investidos segundo regras de 

mercado e cobrindo os custos de operacionalização.  

O Crediamigo também se destaca por ser um programa de crédito popular 

que de forma sustentável e que não depende de subsídios, pois tem demonstrado 

que é possível prestar serviços financeiros aos microempreendedores. Sua rapidez 

em liberar o crédito de forma desburocratizada permite o acesso de pessoas de 

baixa renda, devido a sua metodologia utilizada que consiste no “aval solidário” que 

impulsiona o seu desenvolvimento. No relato de Neri & Medrado (2005), a falta de 

capacidade do empreendedor de baixa renda em oferecer garantias reais e 

colaterais físicos é substituída por esse compromisso coletivo. 

Silva (2010) em seu estudo realizado em Fortaleza na unidade Montese 

constatou que o Crediamigo apresentou impactos imediatos na renda dos 

beneficiários de baixa renda e de suas famílias, recomendando a parceria do 

Crediamigo com programas sociais mais abrangentes, para assim contribuir para 

melhoria das condições de vida dessas famílias que até então foram marginalizadas 

pelo capitalismo selvagem. 
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Costa (2001) ao utilizar métodos estatísticos e econométricos: Estatística de 

Teste enfatizando o Teste de Médias T, bem como o uso do Modelo de Regressão 

Linear Múltipla, concluiu que no norte de Minas Gerais, grande número de pessoas 

foram beneficiadas com a manutenção de seus postos de trabalho devido aos 

recursos financeiros adquiridos por meio do Crediamigo, fomentando outras 

atividades nos setores público e privado através da demanda, assegurando a 

conservação e sobrevivência de uma classe populacional, que antes do programa 

não tinham perspectivas de melhoria de vida, permanecendo nas margens da linha 

de pobreza.  

Soares et al (2008, p.19-20) em seus estudos usando o modelo econométrico 

Logit multivariado, enumeraram da seguinte forma seus resultados:  

 

Primeiro encontramos uma alta eficácia do programa em aliviar as 
condições de pobreza dos seus clientes nano empreendedores [...]. 
Segundo, observamos que os padrões de remuneração de ativos (físicos 
ou capacitadores) dos mais pobres se assemelham a qualquer outro de um 
empresário do topo da pirâmide produtiva [...] e Terceiro, com relação às 
condições de empréstimos iniciais, constatamos que prazos menores com 
incentivos de renovações contínuas e ligeiramente crescentes produzem 
uma maior efetividade de alavancagem de renda dos clientes mais pobres 
[...]. 

 

Com a citação acima fica explicito que o programa Crediamigo tem um grande 

efeito de proporcionar que metade dessa população beneficiada saia da linha de 

pobreza, em médio prazo. Nota-se que os autores enfatizam uma semelhança com 

relação à remuneração do pequeno e grande empresário, visto que para maiores 

lucros ambos deverão dotar-se de aptidões administrativas para gerenciar seus 

empreendimentos. Entende-se também que dependendo do prazo e da quantidade 

de valores, ou seja, em curtos períodos e aumentos desses empréstimos, os 

beneficiários terão elevação em seus lucros.  

Para avaliar o Crediamigo na sua área de atuação os autores: Néri e Medrado 

(2005) utilizaram o método estatístico, diferenças em diferenças, que determina o 

impacto de uma política exógena e demonstrou que o Programa alcançou sucesso 

no que se refere a sua abrangência, pois conseguiu aumentar a oferta de crédito na 
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região onde atua.  Neri e Medrado (2005) ao auferir o impacto do Crediamigo no 

acesso ao crédito, constatou que em todas as regressões realizadas, apontaram 

uma melhoria na oferta de crédito para os micros, nanos e pequenos 

empreendedores do Nordeste, ou seja, este serviço conseguiu ampliar de forma 

diferenciada o acesso ao crédito na sua região. 

O referido Programa tem como missão colaborar com o desenvolvimento de 

microempresário, proporcionando recursos financeiros e direcionando o pequeno 

empresário de maneira adequada sem burocracia a ter acesso garantido e 

sustentável, gerando novos empregos e renda para o país. Colocado como exemplo 

no mercado globalizado e regional de microfinanças por sua grandeza e ação 

impactante junto à sociedade, destacando-se pela excelência no atendimento aos 

anseios de seus beneficiários, por meio da credibilidade, da ética, do respeito e da 

responsabilidade diante a sociedade, com ideias inovadoras superando o sistema 

tradicional através da transparência de seus serviços.   

O serviço de crédito produtivo orientado possui uma lógica de mercado 

segundo a qual, ao obter o empréstimo, o cliente tem um propósito de desenvolver 

uma atividade produtiva como pessoa física ou jurídica. Diferentemente do 

empréstimo para consumo, tem o custo de operação elevado pelo modelo, que 

exige a presença do assessor de crédito para aplicar a metodologia de trabalho 

específica, compreendendo desde a comprovação da atividade, aplicação do 

recurso e verificação da capacidade de pagamento até a orientação empresarial 

(SOUZA, 2008). Entre as exigências para acesso deste serviço estão: ser maior de 

idade, ter negócio próprio estabelecido a pelo menos um ano, formar um grupo de 

três a trinta pessoas amigas, solidários, que morem ou trabalhem próximo. 

Marcado pela confiança mutua adquirida através das experiências vividas por 

cada membro, os grupos solidários do Programa Crediamigo tem na metodologia do 

“Aval Solidário” a certeza que a concretização dos seus sonhos individuais 

construirá um futuro bem melhor para sua comunidade, portanto, estes grupos são 

exemplos na comunidade pelos empreendimentos desenvolvidos que impactam 

melhores condições de vida de suas famílias. Esta metodologia representa 94% das 

operações contratadas. 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1. Área de estudo e amostra 

 

 O município de Juazeiro do Norte está localizado no Estado do Ceará, na 

mesorregião sul cearense, mais precisamente, na microrregião do Cariri. Este 

município foi fundado em 22 de julho de 1911, atualmente, caracteriza-se pela 

pequena extensão territorial, grande crescimento econômico e elevado nível de 

urbanização (IPECE, 2011). 

 A população residente em Juazeiro do Norte, no ano de 2010, perfez 249.939 

habitantes, sendo que 96,07% destes residem na zona urbana do município. A 

densidade demográfica, neste mesmo ano foi de 1.006,91habitantes/Km², no tocante 

a renda dos indivíduos, a população que se encontra na extrema pobreza neste 

município, ou seja, com rendimentos domiciliares per capita inferiores a 70 reais, 

equivalem a 24.099, ou seja, 9,64% da população municipal, estando abaixo da 

média municipal que equivale a 17,8%(IPECE, 2011). 

 O comércio é a atividade que possui a maior empregabilidade formal nesta 

cidade (10.666 empregos), seguida pela indústria de transformação (10244 

empregos), administração pública (8.364 empregos) e prestação de serviços (8064 

empregos) (IPECE, 2011).  

O comércio se destaca nesta cidade, tanto pela a demanda interna quanto 

pela sua proximidade as cidades vizinhas, havendo fortes ligações comerciais como 

pela grande quantidade de turistas que a visita anualmente, frutos do turismo 

religioso. 

 O PIB a preços de mercado deste município em 2008 perfez quase dois 

bilhões de reais, repercutindo em um PIB per capita de 8.060 reais, superando o PIB 

per capita estadual (IPECE, 2011). 
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3.2. Determinação do tamanho da amostra 

 

De acordo com dados fornecidos pelo Banco do Nordeste (2012), o município 

de Juazeiro do Norte, em 2011, de acordo com a tabela 5 apresentava 9.862 

clientes ativos no programa Crediamigo, distribuídos nos cinco produtos ofertados, 

na seguinte proporção: 59% pertencem ao giro popular solidário, 24% ao giro 

solidário, 12% a comunidade, 3% ao investimento fixo e 2% ao individual. Para 

determinação da amostra desse trabalho, empregou-se a equação (1), proposta por 

Fonseca e Martins (1996), utilizada em populações finitas:  

 

Em que n é o tamanho da amostra; z, abscissa da normal padrão; p, 

estimativa da proporção da característica pesquisada no universo; q = 1 – p; N, 

número total de microempreendedores clientes do Crediamigo em Juazeiro do 

Norte; e d, erro amostral.  

Com base na fórmula acima explicitada e admitindo um nível de confiança de 

90% (valor crítico z = 1,64); a população formada por 9862 empreendedores, 

conforme definido; d, 0,07 e p e q, 0,50, obteve-se uma amostra de 138 

microempreendedores em Juazeiro do Norte. Ademais, é relevante destacar que a 

amostragem foi definida em termos proporcionais ao número de 

microempreendedores em cada produto nesta área de estudo.  

 

3.3. Origem dos dados 

 

Os dados desta pesquisa foram de origem primária e secundária. Os 

primários foram oriundos da aplicação de questionários para 138 clientes do 

Programa de Microcrédito Orientado na agência do Banco do Nordeste situada em 

Equação 1 
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Juazeiro do Norte-CE, que foram aplicados com os beneficiários do Programa de 

forma proporcional a cada um dos produtos do Crediamigo e estão distribuídos da 

seguinte forma: 

• Para o produto “Giro popular solidário” 81 questionários e estes são formados 

por grupos de 04 a 10 integrantes, com empréstimos de R$ 100,00 a R$ 2.000,00 

com prazo para pagamento de 4 a 12 meses e taxa de juros de 0,64% ao mês, mais 

TAC de 1% sobre o valor da operação. 

• Para o produto “Giro solidário” 33 questionários e estes são formados por grupos 

de 04 a 10 integrantes, com empréstimos de R$ 2.100,00 a R$ 15.000,00 com prazo 

para pagamento de 4 a 12 meses e taxa de juros de 1,2% ao mês, mais TAC de 3% 

sobre o valor da operação. 

• Para o produto “Giro Comunidade” 17 questionários e estes são formados por 

grupos de 15 a 30 integrantes, com empréstimos de R$ 100,00 a R$ 1.100,00 com 

prazo para pagamento de 4 a 12 meses e taxa de juros de 0,64% ao mês, mais TAC 

de 1% sobre o valor da operação. 

• Para o produto “Investimento Fixo” 4 questionários, este é individual, com 

empréstimos de R$ 300,00 a R$ 8.000,00 com prazo para pagamento em até 36 

meses, taxa de juros de 0,64% ao mês, mais TAC de 1% sobre o valor da operação. 

• Para o produto “Giro Individual” 3 questionários com empréstimos de R$ 

2.100,00 a R$ 15.000,00 com prazo para pagamento de 1 a 12 meses e taxa de 

juros de 1,2% ao mês, mais TAC de 3% sobre o valor da operação2. 

Esta estratificação proporcionou a captação de informações referentes aos 

clientes de todos os produtos desse programa. 

As entrevistas com os microempreendedores foram realizadas no mês de 

abril a junho de 2012. 

Os dados secundários referiram-se as publicações do Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e Banco do Nordeste do Brasil, dentre outras fontes.  
                                                 
2  TAC de 0,75 p.p. ao mês 
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3.4. Métodos de Análise 

 

3.4.1. Análise Descritiva, Tabular e Gráfica. 

 

Na análise descritiva, obteve-se o perfil dos entrevistados e dos seus 

empreendimentos no município estudado, identificando as principais características 

sociais e econômicas. A análise tabular e gráfica contribui para um melhor 

entendimento dos dados coletados, sendo que nesta pesquisa foi realizado através 

da aplicação de questionários. 

As variáveis pesquisadas foram: idade, grau de instrução (anos de 

estudos),gênero, Estado civil, moradia, renda familiar, a atividade do 

empreendimento, formalização, o estabelecimento do empreendimento, quantidade 

de trabalhadores formais e informais antes do empreendimento, regime de trabalho, 

condições de trabalho, condições de vida, destinação dos recursos do empréstimo, o 

sucesso do empreendedor, a modalidade do Crediamigo que o empreendedor 

pertence e se o mesmo ainda faz parte do programa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados relativos à 

evolução do programa de microcrédito produtivo orientado Crediamigo no município 

de Juazeiro do Norte. 

 

4.1. Caracterização dos Clientes, dos empreendiment os e impactos 
do programa. 

  

De acordo com os resultados obtidos através da aplicação dos questionários 

junto aos beneficiados do programa Crediamigo em Juazeiro do Norte-CE, observa-

se no Gráfico 1, a maior proporção de clientes do município estudado pertence ao 

gênero feminino (57%), estando de acordo com as informações globais do 

programa, que apresenta relação similar de gênero dentre os clientes totais em 

2011, além do que, segundo Néri (2009), este programa tem como público alvo as 

mulheres atuando como instrumento para diminuição das desigualdades trabalhistas 

associadas ao gênero. 

 
Gráfico 1- Participação por Gênero dos clientes do Crediamigo. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012. 

 

No tocante a faixa etária, observa-se no Gráfico 2, que o intervalo 

predominante, corresponde ao intervalo dos 30 aos 40 anos, abrangendo 31% da 

amostra estudada, seguida pelo intervalo de 20 aos 30 anos que corresponde á 
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28%. Pode-se observar uma baixa proporção de empreendedores com menos de 20 

anos, ou seja 2%, o que pode ser explicado pela preocupação do Programa em 

conceder empréstimos aos beneficiários com pouca experiencia na atividade, sendo 

esta caracteristica encontrada nos microempreendedores mais jovens.   

 
Gráfico 2 – Faixa etária dos clientes do Crediamigo 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012 

 

O Gráfico 3 apresenta o nível de escolaridade dos clientes do Crediamigo em 

Juazeiro do Norte, pode-se observar que grande parcela dos microepreendedores 

estão cursando alguma gradução, ou seja 37%, seguido pelos que possuem ensino 

fundamental e os que possuem o ensino médio que correspondem á 25% e 14%.  

Observa-se também a presença de microempreendedores analfabetos (7%), 

podendo dificultar o desenvolvimento da sua atividade. Este quadro poderia ser 

revertido através de uma estratégia de inserção destes empreendedores em 

programas gorvernamentais de alfabeização de jovens e adultos.  

Destaca-se também que 6% desses clientes possuem ensino superior 

completo, isto pode ser justicado pelo o fato de Juazeiro do Norte ser a sede da 

Região Metropolitana do Cariri que é um polo universitário, pois conta com várias 

Instituições de Ensino Superior que são: UFC – Universidade Federal do Ceará-

Campus Cariri, URCA – Universidade Regional do Cariri, CENTEC – Instituto Centro 

de Ensino Tecnológico, IF/CE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Que juntas somam 35 cursos. Conta ainda com mais de oito faculdades particulares 

Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ), Faculdade Leão 

Sampaio(FALS), Faculdade Paraíso do Ceará (FAP), Faculdade Juazeiro do 
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Norte(FJN), Universidade Vale do Acaraú (UVA), Instituto Superior de Teologia Aplicada 

(INTA), Faculdade Kurios(FAK),  Faculdade de Educação Teológica (FACETE) e a 

Faculdade Anhanguera ofertanto diversos cursos a sociedade caririense.  

 
Gráfico 3 – Escolaridade dos clientes do Crediamigo 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012 

  

O Gráfico 4 apresenta uma maioria de beneficiários não casados em relação 

aos casados de 24% dos entrevistados. 

 

 
Gráfico 4 – Estado civil  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa.  

Ano: 2012 
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 Observa-se no Gráfico 5 que 67% dos beneficiários são proprietários de suas 

residências e que apenas 33% destes residem pagando aluguéis ou em casa 

cedidas por parente ou terceiros.   

 

Gráfico 5 – Tipo de domicilio  

Fonte: Elaborado pelo autor com base  nos resultados da pesquisa.   

Ano: 2012  

 O Gráfico 6 apresenta a distribuição dos microrempreendedores juazeirenses 

clientes do Crediamigo de acordo com a sua renda familiar. A maior parcela dos 

microprodutores entrevistadoa possuem renda mensal superior ou igual a R$ 

1.500,00 e inferior a R$ 5.000,00. Demonstrando boa rentabilidade em seus 

negócios, um dos motivos do fortalecimento deste programa nesta cidade. O 

segundo intervalo que se destaca correponde aos empreendores com renda inferior 

a R$ 1.000,00, abrangendo 38% da amostra, sendo este o público alvo do 

programa. 

 

 
Gráfico 6 – Renda familiar dos clientes do Crediamigo 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 
Ano: 2012 
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 De acordo com o gráfico 7, as atividades exercidas pelos 

microempreendedores estudados, observa-se que 59% dos empreendimentos 

pertecem a comerciantes, vale salientar que esta atividade se destaca neste 

municipio como principal gerador de emprego formal, em seguida, abragendo 38% 

dos empreendores clientes do Crediamigo, vem o setor industrial, impulsionado pela 

indústria calçadista, a principal deste municipio, os estabelecimentos prestadores de 

serviços possuem a menor representativade, correspondendo apenas a 3% da 

amostra. Vale ressaltar que a distribuição nacional dos estabelecimentos do 

Crediamigo segue esta mesma ordem (IPECE, 2012).  

 

 
Gráfico 7 – Setor de Atividade do empreendimento dos clientes do Crediamigo. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012 

  

O gráfico 8 mostra que o Crediamigo tem como cliente pessoas que 

trabalham por conta propria, empreendedores individuais ou reunidos em grupos 

solidários que atuam nos setores informais e formais da economia, sendo este um 

dos seus principais diferenciais, proporcionar crédito aos empreendedores que ainda 

não se formalizaram.  
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Pode-se observar, que o Crediamigo tem contemplado principalmente este 

tipo de empreendor, pois 98% dos clientes entrevistados estavam na informalidade, 

antes de participar do Crediamigo. Constata-se também que alguns 

empreendedores formalizaram seu empreendimento, entretanto, o percentual dos 

que se formalizaram após a adesão ao programa foi de apenas 8%.  

A formalização é de suma importancia, pois o trabalhador formalizado terá 

cobertura da Previdência Social, poderá emitir nota fiscal para venda as outras 

empresas ou ao governo, obterá registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) e terá acesso a serviços bancários como pessoa jurídica. 

 
Gráfico 8 – Formalização do empreendimento dos clientes do Crediamigo. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012 

  No tocante a propriedade do estabelecimento onde a atividade 

empreendedora é realizada, constata-se através do Gráfico 9 que 86% dos 

empreendedores possuem seu próprio estabelecimento, não necessitando pagar 

aluguel, reduzindo o custo operacional do emrpeendimento, lembrando que, o 

crescimento desta cidade tem repercutido no aumento substancial nos valores dos 
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alugueis deste municipio, reduzindo a  lucrativade dos empreendimentos, neste 

contexto à propriedade do imóvel possibilita mais competitividade ao empreendedor. 

 

 
Gráfico 9 – Estabelecimento do empreendimento dos clientes do Crediamigo 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012 

 A participação no programa repercutiu na carga horária de trabalho do 

microempreendedor quantitativamente e qualitativamente, como pode ser observado 

nos gráficos 10 e 11. O gráfico 10 demonstra que a maior parcela dos 

empreendedores (54%), informaram alteração na sua carga horária de trabalho.  

Estes passaram a trabalhar mais, tanto em busca de aumentar a receita 

operacional e desta forma honrar suas dividas adquiridas,como pela melhoria das 

condições de trabalho, sendo um diferencial proporcionado por esse programa, o 

fato dos trabalhadores passarem a trabalhar mais, entretanto, em condições 

melhores de trabalho como demonstra o gráfico 11, isso fez com que os 88% dos 

entrevistados afirmarem que houve melhoria nas suas condições de trabalho.  
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Gráfico 10 – Carga horária de trabalho dos clientes do Crediamigo 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012 

 

 
Gráfico 11 – Condições de trabalho dos clientes do Crediamigo 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012 
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 Um dos principais objetivos deste programa, consiste em proporcionar 

aquelas pessoas que estão na base da pirâmide social o acesso ao crédito de forma 

orientada, para que proporcione melhoria nas condições de vida do cliente e sua 

familia.  

O Gráfico 12 demonstra, que em Juazeiro do Norte, o Crediamigo tem 

impactado de forma bastante satisfatório no tocante a este objetivo, pois a grande 

maioria (93%) dos microeemprendedores entrevistados afirmaram que houve 

signifcativa melhoria nas suas condições de vida e classificam o Crediamigo como 

fator determinante. 

 
Gráfico 12 – Mudança nas condições de vida dos clientes do Crediamigo 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012 

  

Em relação ao gerenciamento e retorno do negócio, 97% dos 

microempreeendedores juazeirenses, de acordo com o Gráfico 13, consideram-se 

empreendedores bem sucedidos, realizando o sonho de tocar o seu próprio negócio. 
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Gráfico 13 – Autoavaliação do desempenho do cliente do Crediamigo 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012 

 No tocante a geração de emprego nos microempreendimentos dos clientes do 

Crediamigo em Juazeiro do Norte, de acordo com o gráfico 14, observa-se que o 

programa proporcionou tanto a conservação dos postos de trabalho como também 

impactou na contratação de novos funcionários, havendo também demissões nesse 

perído, entretanto as contratações a superaram, repercutindo em um saldo de 15 

novos postos de trabalho dentro da amostra estudada de 138 clientes.  

 
Gráfico 14 – Variação na contratação de funcionários nos microempreendimentos dos clientes do 

Crediamigo em Juazeiro do Norte 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Ano: 2012 
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5. CONCLUSÃO  

 

Ao buscar embasamento teórico para enfatizar o tema em questão, percebeu-

se a necessidade da realização da pesquisa de campo que veio comprovar 

estatisticamente a evolução do Programam Crediamigo na cidade de Juazeiro do 

Norte no período de 2001 a 2011. 

Observando os resultados constatou-se que houve um grande crescimento de 

clientes ativos, demonstrando, assim a eficácia da política de microcrédito em 

relação à inclusão financeiras dos microempreendedores sem colateral físico, que 

antes desse programa não tinha acesso ao credito. 

Nota-se que a maioria dos clientes do referido programa é composto pelo 

sexo feminino, confirmando assim os estudos de diversos autores tais como: Néri, 

Yunus entre outros que enfatizam a importância das mulheres no desempenho das 

atividades microempresariais. 

Percebe-se que os clientes do programa Crediamigo, ultrapassam a faixa 

etária dos 20 anos, corroborando com a política do BNB destinando mais recursos 

para as pessoas com mais experiências no ramo de empreendimentos. Além de ser 

nesta faixa etária em que se encontram pessoas com nível escolar mais elevado. 

Nota-se também que nessa idade a maioria dos entrevistados ainda não tem 

compromisso conjugal. Porém fica clara a sua responsabilidade em seu negócio, já 

que possuem uma renda mensal acima de R$ 1.000,00 e é dono seu próprio 

estabelecimento comercial.  

Entende-se que apesar da elevação da carga horária trabalhada após a 

inclusão no programa Crediamigo, que se deu tanto por aumentar as suas 

responsabilidades para com seus credores, como também pela melhoria no 

ambiente e nas condições de trabalho, advindo de reformas ou ampliação das 

instalações físicas do estabelecimento e ou pela compra de uma ferramenta 

adequada para o trabalho. Constata-se com isso, que as qualidades de vida da 

maioria dos beneficiários entrevistados melhoram consideravelmente. 
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Observa-se grande representatividade de empreendedores do setor informal 

da economia aderindo ao Crediamigo, entretanto a proporção de empreendedores 

que migram para o setor formal ainda é baixa, de acordo com a amostra estudada, 

apenas 8% dos clientes são formalizados, ou seja, sugere-se a criação de 

ferramentas que incentivem ainda mais a formalização dos empreendedores, visto 

que a formalização é gratuita, cabendo apenas aos microempreendedores 

individuais, o pagamento mensal de R$ 31,10 para o INSS, R$ 5,00 de ISS para o 

Município e R$ 1,00 de ICMS para o Estado por meio de carnê emitido 

exclusivamente no Portal do Empreendedor. 

No tocante a geração de emprego, consta-se que houve significativa 

conservação dos postos de trabalhos, bem como a contratação de novos 

funcionários, entretanto ocorreram algumas demissões, sendo que o saldo 

apresentado foi de 15 novos postos de trabalhos dentro da amostra estudada que é 

de 138 clientes entrevistados.  

Destarte, o próprio BNB através dos dados repassados confirma que o 

período em que esta pesquisa realça, houve elevada adesão de clientes. Pois, pode-

se dizer que os objetivos desse trabalho foram atingidos já que, as maiorias dos 

entrevistados enfatizaram que a sua inclusão no referido programa foi fator 

determinante para galgar sucesso no mercado competitivo e consequentemente se 

englobarem no mundo dos empreendimentos, bem como mantendo postos de 

trabalhos e em menor escala gerando novos empregos.  
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ANEXOS 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO 
 

I – Informações socioeconômicas do cliente do Credi amigo 
 
Localidade:____________________       
 
MODALIDADE: ()GIRO POPULAR SOLIDÁRIO ( )GIRO SOLIDÁ RIO  
() COMUNIDADE(  ) INVESTIMENTO FIXO  
( ) GIRO INDIVIDUAL 

N°:___ 
(0) Cliente ativo (1) Cliente Inativo 

Nome: 
I.1. Gênero:  (0) Feminino  (1)  Masculino  I.2. Idade: ___ I.3Quantidade de 

dependentes: 
I. 4. Escolaridade (em anos de estudo): __ I. 5. Estado civil: (0) Solteiro (1) Casado 

(2) Divorciado (3) Viúvo 
I. 6. Cor:  
(0) Indígena (1) Negro(2) Pardo (3) Amarelo  
(4) Branco 

I. 7. Moradia:  
(0) Própria (1) Alugada (2) 
Cedida (3) Financiada 

I. 8 Renda do empreendimento: __________ I.9Renda Familiar: _________ 

II – Características do negócio 
 
II.1. Qual o seu tipo de empreendimento: 
 
0 Comercio 1 Indústria 2 Serviço 
 
II.2. Em relação à situação formal do seu negócio: 

(0)Era formal antes de realizar o empréstimo (1) Formalizou após o empréstimo (2) 

continua informal 

II.3. Tempo de experiência na atividade do empreendimento (em anos):__________ 

II.4. Seu em empreendimento está localizado em um estabelecimento próprio?  

(0)Não (1) Sim( 2 ) alugado (3)Cedido  

II.5. Participa de alguma associação ou cooperativa? (0) Não (1) Sim  

II.6. Onde o Sr(a) vende o(s) produtos(s) e serviços do negócio? 

0 Na comunidade 0 Pessoas diversas 1 Atravessador 2 Armazém 
1 Em toda a cidade 0 Pessoas diversas 1 Atravessador 2 Armazém 
2 Cidades vizinhas 0 Pessoas diversas 1 Atravessador 2 Armazém 
3 Em todo o Estado 0 Pessoas diversas 1 Atravessador 2 Armazém 
4 Em todo o Brasil 0 Pessoas diversas 1 Atravessador 2 Armazém 

 
III – Informações do empréstimo 
 
III.1. Quantos empréstimos o(a) senhor(a) já tomou no BNB:_____  
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III.2. Informações dos últimos empréstimos obtidos: 
 
 Valor (R$) Mês/Ano Tipo: individual/grupo Objetivo 
1     
2     
3     

 
III.3. Com relação ao numero de total de trabalhadores, responda: 
+ 

Antes do Empréstimo Após o Empréstimo 
Número total de 
trabalhadores 

N° com carteira de trabalho Número total de 
trabalhadores 

N° Com 
carteira de 
trabalho 

    
III.4. Se não assina a CTPS de nenhum funcionário ou de parte deles, qual é o 
motivo?_____________________________________ 
 
III.5. Como o senhor considera a quantidade de funcionários existentes no seu 
negócio? 
(0) Insuficiente (1) Suficiente (2) Além do Necessário  
 
III.6. O fato de ter realizado o empréstimo aumentou o número de hora que trabalha? 
(0) não (1) Sim, quantas horas semanais: ____ 
 
III. 7. A sua condição de vida melhorou após o(s) empréstimo(s)?  (0) Não (1) Sim 
 
III. 8. Em quais dos itens abaixo aplicou seu crédito? Pode ser mais de uma opção. 
(0) máquinas(1) compra de mercadorias (2) equipamento de informática (3) reforma 
e ou ampliação da estrutura física do negócio  
 
III. 9. Com o crédito houve melhora nas condições de trabalho?  (0) não (1) sim 
 
III. 10. O(s) empréstimo(s) do programa Crediamigoajudaram o seu negócio? 
(0) Muito(1) pouco (2) não influenciou (3) não sei 
 
III. 11. O empreendedor considera que obteve sucesso em seu negócio com o 
empréstimo do programa Crediamigo?  

(0) Não (1) Sim.  
Por quê?______________________________________________________ 

 
III. 12 O Crediamigo foi determinante para o sucesso do seu negócio?   
 (0) Não(1) Sim 

 
 
 


