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RESUMO 

 

Esta dissertação é resultado de um estudo sobre o microfinanciamento oferecido pelo 
Banco Popular de Teresina – BPT. Através dele, pretende-se analisar os fatores determinantes 
da renda dos indivíduos que recorrem ao financiamento na modalidade de microcrédito com o 
propósito de saber se os financiamentos oferecidos por essa entidade contribuem para a 
melhoria da renda do microempreendedor do ramo de confecções de Teresina-PI. É uma 
pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem quantitativa, onde se utilizou dados 
cross-section de indivíduos que recorreram a esse tipo de crédito. Estas obsevações foram 
extraídas do banco de dados do sistema de informática do BPT referentes aos financiamentos 
destinados ao setor de confecções, que representa 25% de todas as atividades financiadas pelo 
BPT, no período de março de 2002 a dezembro de 2006. Para tanto, desenvolveu-se um 
modelo econométrico de regressão linear múltipla utilizando-se o programa STATA para 
gerar os resultados do modelo. A partir das interpretações desses resultados, pode-se dizer 
que, estatisticamente, as variáveis estudadas valor financiado, idade do empreendedor e o 
número de anos estudados por ele afetam positivamente a variação de sua renda. Todavia, os 
resultados são, estatisticamente, inconclusivos quando se referem ao impacto das variáveis 
sexo, estado civil, setor formal/informal e experiência na variação da renda do empreendedor. 
Enfim, os resultados demonstram que os financiamentos do Banco Popular de Teresina 
contribuem para a melhoria da renda do empreendedor do ramo de confecções de Teresina-PI. 

 

Palavras-chave: Microcrédito; Financiamento; Renda; Bancos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation is the result of a study on the micro offered by Banco Popular de Teresina - 
BPT. Through him, seeks to analyze the determinants of income of individuals who use the 
financing in the form of microcredit for the purpose of whether the financing offered by such 
entity contributes to the improvement of income of the branch of micro entrepreneurs 
confecciones of Teresina-PI. It is a type of bibliography and documentary research with 
quantitative approach, which used data cross-section of individuals that used this type of 
credit. These observations were extracted from the database of the BPT´s computer system 
regarding financing for the sector of confections, which represents 25% of all activities 
funded by the BPT, in the period from March 2002 to December 2006. Thus, it has developed 
a model based on econometric multiple linear regression used by STATA up program to 
generate the results the specified model. From the interpretations of the data, we can say that, 
statistically, the variables studied value funded, age of the entrepreneur and the number of 
years he studied positively affect the variation of their income. However, the results are 
statistically, inconclusive as they relate to the impact of sex, marital status, industry formal / 
informal and experience in the variation of the income of entrepreneurs. Finally, the results 
show that the funding of the People's Bank of Teresina contribute to improving the income of 
the enterprise branch of confections of Teresina-PI. 
 

Keywords: Microcredit; financing; income; banks. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Em Teresina, capital do Estado do Piauí, há um grande número de micros e pequenos 

empreendimentos formais e informais desenvolvendo atividades produtivas nos setores de 

comércio e serviço. Essas organizações, comumente desprovidas de políticas de pessoal e de 

recursos materiais e financeiros capazes de promover-lhes maior vida útil, são, normalmente, 

constituídas e dirigidas por membros da própria família.  

 

A criação e permanência desses micro e pequenos empreendimentos no mercado de 

Teresina é dificultada ainda pela falta de capital inicial próprio dos empreendedores e 

agravada inacessibilidade aos créditos oferecidos pelas instituições financeiras convencionais 

que fazem uma série de exigências para a aprovação e liberação de financiamento como 

registro formal da empresa, bens que possam servir de garantia ao financiamento realizado e 

cobrança de taxas e tarifas bancárias inviáveis para esses tipos de clientes. 

 

Apesar das estratégias desenvolvidas e implantadas pelos agentes financeiros 

bancários convencionais destinadas a financiamentos de bens de produção e capital de giro, 

elas ainda estão direcionadas às pequenas, médias e grandes empresas constituídas 

formalmente, não conseguindo atrair uma parcela significativa do mercado formada pelas 

microempresas ou microempreendedores instalados nesta capital. 

 

Muitas idéias ou negócios podem não prosperar devido à ausência de instrumentos de 

políticas públicas factíveis que incentivem a criação e manutenção de empreendimentos 

produtivos capazes de diminuir um problema crônico no Brasil, que é o desemprego e a baixa 

renda das famílias.  

 

Objetivando gerar e manter emprego e renda, o Governo Federal instituiu, em 1990, o 

Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda — PROGER, que é um conjunto de 

linhas especiais de crédito para financiar quem quer iniciar ou investir no crescimento de seu 

próprio negócio, utilizando recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador - 

FAT, e este, por sua vez, advém, em sua maioria, das contribuições devidas ao Programa de 

Integração Social - PIS e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 

PASEP. 
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O microcrédito é uma realidade em muitos países e tem contribuído para a melhoria da 

renda de indivíduos e comunidades. No Brasil, apresenta-se como alternativa viável e legal de 

fuga aos altos juros impostos por instituições bancárias convencionais, democratizando, 

assim, o acesso ao crédito aos micro e pequenos empreendedores que têm interesse de iniciar 

ou incrementar seus empreendimentos. 

 

Seguindo essa tendência, a Prefeitura Municipal de Teresina criou o FUNGER – 

Fundo de Geração de Emprego e Renda, através do Decreto nº 2.200 de 14 de janeiro de 

1.993 e alterado pelo Decreto nº 3.371 de 09 de janeiro de 1997. Com esta ação, o Governo 

Municipal passou a oferecer financiamentos de bens de produção para micros e pequenos 

empreendimentos formais e informais. A partir de 25 de março de 2002, com a inauguração 

do Banco Popular de Teresina (BPT), agente financeiro do FUNGER em Teresina-PI, 

estendeu os financiamentos para capital de giro como forma de fortalecer os negócios e 

melhorar a renda dos empreendedores que procuram por esse tipo de crédito. 

 

Desde a criação do Banco Popular de Teresina (BPT), observa-se uma procura 

crescente pelos serviços deste agente financeiro oferecidos, exclusivamente, para 

microempreendedores formais e, principalmente, informais. Os dados fornecidos pelo BPT, 

em dezembro de 2006, mostram que o número de financiamentos passou de 462 no ano de 

2002 para 4.066 no ano de 2006. 

 

Ainda, segundo dados do Banco Popular de Teresina, de novembro de 2006, 25% 

(vinte e cinco por cento) dos microempreendedores que procuram por financiamentos para 

adquirir bens de produção ou capital de giro desenvolvem atividades produtivas no ramo de 

confecções; 60% (sessenta por cento) dos clientes retornam ao Banco para renovar 

financiamentos; e o percentual de inadimplência é de 5% (cinco por cento). 

 

Os microempreendedores que trabalham com confecção são os que mais buscam 

financiamentos do Banco Popular de Teresina. Esta evidência pode ser justificada pela 

atividade de confecções ser marcante no comércio local e apresentar-se como alternativa 

atraente não só para empresas legalmente registradas mais também para os cidadãos 

desempregados ou que necessitam complementar a renda familiar, fazendo, inclusive, o 

Governo Estadual criar um espaço comercial denominado “Piauí Center Modas”.  
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Os dados apresentados e as peculiaridades do microcrédito caracterizam um fenômeno 

que despertou o interesse e a necessidade de se realizar este estudo sobre o impacto do 

microcrédito do Banco Popular de Teresina na renda dos microempreendedores de confecções 

de Teresina-PI entre os anos de 2002 e 2006, inclusive.  

 

Diante do cenário exposto, questiona-se: os financiamentos do Banco Popular de 

Teresina contribuem para a melhoria da renda dos seus clientes empreendedores do ramo de 

confecções? 

 

Através deste questionamento, objetivou-se analisar o impacto do microcrédito do 

Banco Popular de Teresina na renda dos microempreendedores do ramo de confecções de 

Teresina-Pi, nos anos de 2002 a 2006. Em outras palavras, desejou-se analisar os 

determinantes da renda dos indivíduos que recorrem ao financiamento na modalidade de 

microcrédito. 

 

 Para alcançar o objetivo geral descrito acima, fez-se necessário estabelecer alguns 

objetivos específicos como: 

 

• Estabelecer as variáveis que podem explicar a melhoria da renda do empreendedor do 

ramo de confecções que busca financiamento no Banco Popular de Teresina; 

• Fazer o levantamento dos dados das variáveis dependentes e explicativas;  

• Definir o modelo econométrico adequado para a utilização tanto das variáveis 

dependentes quanto das explicativas; 

• Aplicar os dados coletados no modelo econométrico; 

• Realizar a análise dos dados para fazer as devidas conclusões. 

 

Sabe-se que a eficácia operacional de uma pesquisa ou estudo está condicionado ao 

adequado estabelecimento de uma metodologia. Conforme definição de Vergara (2000, p. 46), 

“O leitor deve ser informado sobre o tipo de pesquisa que será realizada, sua contextualização 

e justificativa à luz da investigação específica”.  

 
A metodologia científica preconiza uma série de regras através das quais o 
conhecimento deve ser obtido. Estas regras atribuem à produção científica 
um alto grau de confiabilidade, na medida em que permitem apresentar a 
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comprovação daquilo que se afirma. Não são, portanto, conjecturas, 
suposições, mas conclusões baseadas em dados da realidade. (FACHINI, 
2005 apud PRODANOV, 1997). 

 
 

Tendo em vista o problema delimitado, fez-se opção pelo tipo de pesquisa 

bibliográfica e documental, com abordagem quantitativa, em relação ao fenômeno estudado, 

utilizando-se de dados não-experimentais, que são dados econômicos normalmente utilizados 

mais para fins administrativos do que para pesquisa, coletados na forma cross-section. 

 

Para operacionalizar a pesquisa, foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de 

dados: pesquisa documental e entrevista semi-estruturada com o responsável pela instituição 

credora. Segundo Queiroz (1999, p. 15), a técnica “nada mais é que a ferramenta destinada a 

desencavar o dado”. 

 

          O universo da presente pesquisa restringiu-se os limites físicos do Banco Popular de 

Teresina, extraindo-se do seu banco de dados os financiamentos concedidos aos clientes do 

setor de confecções, que representa 25% (2.283) do total de financiamentos (9.026), entre 

março de 2002 a dezembro de 2006, que buscaram essa alternativa de crédito mais de uma 

vez no período, com a finalidade de comprovar se houve ou não aumento da renda do 

microempreendedor. 

 

 Uma análise criteriosa no banco de dados possibilitou identificar a ausência de dados, 

principalmente, em relação à variável Experiência (tempo de serviço) do empreendedor na sua 

atividade produtiva. Devido essa constatação, optou-se por retirar da planilha aqueles 

financiamentos que apresentavam falta de dados, resultando, assim, 1.481 observações 

possíveis para viabilização do estudo. 

 

          A partir do total de financiamentos destinados aos clientes do ramo de confecções, 

envolvendo tanto a indústria quanto a comercialização, montou-se uma planilha com os dados 

referentes à variação de valores reais do último menos o primeiro financiamento realizado por 

cada cliente, totalizando 372 observações. Este número é inferior à metade dos 1.481 

financiamentos realizados devido ao fato de muitos microempreendedores terem buscado o 

microcrédito por mais de duas vezes. 
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Os dados foram analisados quantitativamente utilizando-se instrumentos estatísticos 

adequados, bem como a técnica de análise de conteúdo, para sua tabulação e análise 

necessárias à elaboração deste documento. 

 

 Além da introdução, a estrutura desta dissertação, contempla mais cinco capítulos: o 

segundo trata da discussão teórica que baseia a investigação deste estudo; o terceiro descreve 

a constituição e características do Banco Popular de Teresina e sua modalidade de 

microcrédito; o quarto dispõe sobre os dados amostrais utilizados; o quinto apresenta o 

modelo econométrico e o descreve, em detalhes, analisando seus resultados; e o capítulo 6 

apresenta as conclusões do estudo objeto desta dissertação. 
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2 O MICROCRÉDITO 
 

2.1 Origem e Evolução 

 

Os primeiros registros de microcrédito remontam do ano de 1846 no sul da Alemanha 

com a criação da Associação do Pão pelo pastor Raiffeinsen, influenciado pelos danos 

causados por um rigoroso inverno que deixou os fazendeiros locais endividados e na 

dependência de agiotas. Diante daquela situação, o pastor cedeu-lhes farinha de trigo para que 

eles pudessem fabricar e comercializar pães e, assim, adquirirem capital de giro. A idéia 

prosperou, a associação cresceu e transformou-se numa cooperativa de crédito para a 

população pobre da região. 

 

O início da história do microcrédito remonta ao século XIX. A Europa desse 
século presenciou o surgimento de cooperativas de crédito com o objetivo de 
ajudar populações de baixa renda a poupar e conseguir crédito. As 
cooperativas serviram 1,4 milhões de pessoas até 1910 na Alemanha, se 
estendendo para a Irlanda e o norte da Itália (FACHINI, 2005 apud 
MORDUCH, 1999) 

 

No ano de 1900, em Quebec, no Canadá, um jornalista da Assembléia Legislativa 

criou as Caisses Populaires. Contando com a ajuda de 12 amigos, eles reuniram o montante 

inicial de 26 dólares canadenses para emprestar aos mais pobres. Atualmente, estão 

associados às Caisses Populaires cinco milhões de pessoas, em 1.329 agências.  

 

Criado como uma alternativa ao crédito tradicional, o microcrédito foi popularizado a 

partir de 1976 pelo professor de economia Muhamad Yunus, em Bangladesh, que estava em 

busca de alternativas inovadoras e eficazes para ajudar as comunidades, inicialmente a aldeia 

de Jobra, a saírem da pobreza. Ele não sabia como criar um banco para os pobres, por isso foi 

preciso aprender, através de observações diretas, como os bancos tradicionais faziam suas 

operações de crédito. 

 

  Yunus passou a adquirir, em seu nome, empréstimos para grupos de pobres 

conseguindo, em 1977, com o Banco Agrícola de Bangladesh – BKB, a criação de uma 

agência experimental para conceder microempréstimos que incentivassem as pessoas a 

ampliar e, até mesmo, iniciar alguma atividade produtiva. 
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 Em 1981, foi fundado em Bangladesh o Grammen Bank, cujos clientes principais 

eram pessoas pobres das aldeias rurais daquele país e seus créditos eram destinados à criação 

do auto-emprego e não do consumo. “O microcrédito pode não ser uma solução, mas é uma 

força de mudança, não só econômica e pessoal, mas também social e política” (YUNUS, 

2006, p.192). 

 

A modalidade de crédito continua crescendo e se tornando um aliado dos micros e 

pequenos empreendedores. Os números evidenciam a importância do microcrédito para as 

pessoas que procuram essa alternativa de crédito. O Grameen Bank opera em, 

aproximadamente, 42 mil aldeias de Bangladesh e financia cerca de 3 milhões de pessoas 

pobres das zonas rurais daquele país, sendo que 95% dos seus financiamentos são contraídos 

por mulheres. 

 

Na América Latina, pode-se citar como um dos primeiros exemplos bem-sucedidos do 

microcrédito o Banco Solidariedade S.A (BancoSol), da Bolívia, em 1986. Foi criado para 

atender uma proposta estritamente social, adquirindo, posteriormente, também um caráter 

empresarial; como em muitas experiências de microcréditos vivenciadas em outros países, as 

mulheres representam a maioria dos clientes que procuram por essa alternativa de crédito. Em 

1992, transformou-se em um banco, oferecendo crédito e caderneta de poupança a 

microempresas e focando seu programa de crédito em grupos solidários nas áreas urbanas da 

Bolívia. 

 

No Brasil, a oferta de crédito para pessoas de baixo poder aquisitivo ocorreu em 1972 

nas cidades de Recife e Salvador, através da União Nordestina de Assistência a Pequenas 

Organizações (UNO), que se caracterizava como uma organização não-governamental. Ela 

desenvolvia suas atividades de microcrédito e capacitação de trabalhadores de baixa renda do 

setor informal com recursos provenientes de doações internacionais.   

 

A partir da década de 1980, o microcrédito ganha novos aliados e força no Brasil. 

Entram em ação agentes públicos e privados internacionais para fortalecer essa atividade 

como a Americans for Community Co-operation in Other Nations (ACCION), o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e a Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). 
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A atividade de microcrédito cresce, na década de 90, estimulada não somente pelas 

ações do Governo Federal a favor da expansão e promoção de um modelo econômico 

alternativo que democratizasse o acesso ao crédito, através do Programa de Geração de 

Emprego, Trabalho e Renda (PROGER) e das políticas do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mas também por iniciativas de organizações 

privadas, possibilitando o surgimento de várias instituições semelhantes como organizações 

não-governamentais e doadores de recursos privados.  

 

É importante registrar alguns exemplos de experiências de sucesso na atividade de 

microcrédito no Brasil como a Rede CEAPE (Centro de Apoio aos Pequenos 

Empreendimentos), criada em 1990, quando era FENAPE (Federação Nacional de Apoio aos 

Pequenos Empreendimentos); A Portosol de Porto Alegre, e a FUNSOL de Brasília, ambas 

criadas em 1995; e o CrediAmigo, do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), criado em 1998, 

que oferece crédito aos pequenos empreendedores de baixa renda da região Nordeste e norte 

de Minas Gerais e Espírito Santo. O CrediAmigo configura-se, atualmente, como o maior e 

mais importante sistema de microcrédito no Brasil. 
 
 

No Brasil, o microcrédito tem sido objeto, nos últimos anos, de regulamentações pelo 

Banco Central e Governo Federal, a fim de que as instituições que oferecem essa modalidade 

de crédito recebam um maior grau de legitimidade para operar. Pouco se sabe, no entanto, a 

respeito do real dimensionamento e características deste setor em relação ao volume de 

crédito oferecido no país, face à carência de informações históricas. Pode-se dizer que a 

abrangência da ação do microcrédito ainda é irrisória comparando-se com o grande número de 

micros e pequenos empreendimentos formais e informais em todas as regiões deste país que 

necessitam desse tipo de serviço. 
 
 
 
2.2 Definições de Crédito e Microcrédito 

 
 

A definição de microcrédito diverge entre os autores que versam sobre o assunto, pois 

depende do contexto em que ele é abordado. Todavia, algumas palavras comuns aparecem nas 

diferentes definições como: crédito, pessoa, baixo (a), valor e renda.  
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Gulli (1998) define microcrédito como serviços financeiros de pequena escala, isto é 

que envolvam valores baixos; Para Schreiner (2001), o microcrédito é o crédito concedido a 

pessoas de baixa renda; e Silva (1997, p. 63) diz que é “a entrega de um valor presente 

mediante uma promessa de pagamento”. Poder-se-ia, também, defini-lo como empréstimos de 

baixo valor dado a pessoas de baixa renda. 

 

Como o microcrédito está relacionado à renda, é importante que se conheça a 

definição desta. Para a Enciclopédia livre Wikipédia, em economia, renda é sinônimo do valor 

recebido como resultado de atividade produtiva individual ou coletiva. Este resultado pode 

provir do trabalho propriamente dito, como produto de uma atividade sobre capital acumulado 

ou como subsídios entregues sob alguma condição. 

 

 

 

2.3 O Propósito do Microcrédito 

 

 O sistema de microcrédito tem como finalidade proporcionar oportunidade de acesso 

ao crédito àqueles microempreendedores que têm dificuldade de contrair financiamentos 

através do sistema financeiro tradicional por uma série de exigências comuns dessas 

instituições como registro legal da empresa que busca o financiamento, entre outras peculiares 

do protocolo desses agentes financiadores convencionais. 

 

 

Para uma abordagem ilustrativa, pode-se dividir os maiores objetivos dos 
programas de microcrédito como as três pontas de um triângulo, que estão 
representadas na figura abaixo: o primeiro é conseguir alcançar o maior 
número de indivíduos mais pobres possível; o segundo representa a 
sustentabilidade financeira; e o terceiro objetivo é gerar um impacto positivo 
sobre o bem-estar dos clientes, aumentando a qualidade de vida através de 
um aumento de renda, alfabetização, entre outros (FACHINI, 2005 apud 
MEYER, 2002). 
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Figura 1 – O Triângulo do Microcrédito: Capital Humano, Políticas e Infra-estrutura 

Financeira. 

 

 Alcance da 
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Fonte: Fachini, 2005 apud Meyer, 2002. 

 

A visão atual de microfinanças trouxe uma nova concepção, ou seja, partiu do ponto 

de vista de finanças, onde havia bem definido os atores, as intermediações e os objetivos, para 

microfinanças onde o principal agente é o dinheiro. Essa mudança tornou o sistema muito 

mais funcional e democrático. 

 

 Para Fontes e Coelho (2003, p. 13), 

A microfinança é o desenvolvimento das finanças a serviço de uma 
população excluída deste sistema, criando condições de garantia deste acesso 
e se constituindo numa engenharia financeira orientada para produtos que 
respondam à necessidade da população excluída da indústria financeira 
tradicional. Deste modo, a microfinança tem sua origem na idéia de 
democratização do recurso financeiro. 

 

 

O microcrédito nasceu da necessidade de se criar uma alternativa de crédito para as 

pessoas físicas e jurídicas do setor formal e informal que não têm acesso ao sistema formal de 

crédito (sistema bancário tradicional) e desejam montar, ampliar ou obter capital de giro para 

um pequeno negócio.  
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O microcrédito é fornecido baseado, principalmente, na análise sócio-econômica do 

cidadão, principalmente, na avaliação relativa às intenções e potencialidades do cliente (do 

negócio) feita pelo Agente de Crédito. O microcrédito está baseado no Agente de Crédito e na 

sua capacidade de avaliação do cliente. No sistema tradicional de crédito o cliente vai ao 

banco. No microcrédito, o banco ou a instituição financiadora vai ao cliente. O Agente de 

Crédito visita a casa e/ou o negócio do cliente. 

 

Vale salientar que várias instituições que operam com microcrédito, emprestam 

dinheiro para negócios com mais de um ano de existência, concentrando-se no fornecimento 

de capital de giro. Algumas poucas emprestam para ampliação do negócio. A atuação desses 

pequenos fundos na área de apoio à criação de novos negócios recebe algumas contestações 

em razão do alto custo e riscos envolvidos na operação.  

 

 

2.4 Agentes do Microcrédito 

 

 Segundo FACHINI (2005, p.12 apud Robinson 2001), existem cinco modelos de 

organizações que desenvolvem programas de microcrédito. O primeiro deles, são as 

organizações não governamentais (ONGs), proibidas de arrecadar poupança pública. O 

segundo deles, são as instituições de microcrédito, que podem arrecadar poupança, mas não 

têm incentivos para tanto, uma vez que as doações e funções do governo completam o passivo 

do banco.    

 

 O terceiro tipo, oposto ao segundo, representa as instituições que captam poupança 

mas, ao invés de realizarem empréstimos com esse valor, realizam depósitos em outras 

organizações financeiras. O quarto tipo é caracterizado pelas organizações que realizam 

empréstimos, captam poupança e falham em adotar um sistema eficiente de gerenciamento, 

geralmente desvio ao subsídio. A quinta organização é aquela auto-gerida e sustentada com 

fundos provenientes da arrecadação de poupança e outras ferramentas financeiras (FACHINI 

2005, apud Robinson, 2001).  

 

 
 
 
 



 22

 
2.5 Características do Microcrédito 

 

Analisando a modalidade de microcrédito, evidenciam-se características peculiares 

desse tipo de financiamento capazes de explicar sua grande expansão que ocorre numa 

velocidade cada vez mais rápida. Entre tantas características, destacam-se as seguintes: é um 

tipo de empreendimento simples e voltado para comunidades ou pessoas de baixa renda; 

simplicidade e agilidade na análise, aprovação e liberação dos recursos; poucas exigências de 

documentos, pois não há necessidade de grandes garantias; cada instituição define suas 

normas de operacionalização;  

 

Outras características que podem ser também destacadas nesse tipo de negócio são: 

foca o mercado local e destina-se a organizações principalmente de micro e/ou pequeno porte 

existentes ou que serão criadas; inicia com um pequeno valor de empréstimo que se amplia 

conforme aumento da renda declarada e adimplência do usuário; os prazos de pagamento 

geralmente são curtos e sempre ligados à finalidade do financiamento e ao fluxo de caixa da 

atividade empresarial.  

 

 

2.6 Público-alvo do microcrédito  

 

Normalmente esse tipo de linha de crédito tem como público-alvo pessoas que estão 

trabalhando de maneira informal, em pequenos negócios familiares; profissionais recém-

formados; micro e pequenos produtores rurais; pequenas e microempresas; cooperativas e 

associações de produção, formadas por micro ou pequenos empreendedores, urbanos e rurais; 

entre outros que apresentam características semelhantes às desses usuários citados.  

 

Pode-se dizer que o microcrédito é indicado, ainda, para pequenos e micros 

empresários, comerciantes, cooperativas, enfim, empreendedores comerciais de serviços e 

produtos, pois estes têm sua idéia baseada no comércio de serviços, ou de produtos que, ao 

final de um determinado período, é gerada uma renda com o investimento de um capital 

inicial e da execução de uma produção e comercialização. 

  

O microcrédito é uma modalidade de crédito que financia atividades 
econômicas e, raramente, de consumo dos pequenos empreendedores, sejam 
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eles formais ou informais que possuem, ou quer montar, uma pequena 
fábrica no fundo do seu quintal, ou mesmo um pequeno negócio formal que 
necessita de um financiamento para melhorar ou ampliar as suas atividades. 
(INSTITUTO Rio Human Rights, Livreto 2, 2004, p. 10) 

 

 

2.7 Diferenças entre as operações de microcrédito 

 

Conforme consta no Manual de Microcrédito do Governo Estadual do Rio Grande do 

Norte, elaborado por Carlos Aquiles Siqueira e José Carlos Iglezias Pereira, as características 

que diferem as operações de microcrédito são as seguintes: 

 

Quadro 1 – Diferenças entre as operações de microcrédito 

Característica Negócio Existente Novo Negócio 

Qualidade do 

empreendedor 

Avaliação do empreendimento real 

através de visita ao negócio 

funcionando, clientes, fornece 

dores e vizinhos 

Avaliação mais subjetiva, 

prognóstico do futuro, 

capacidade empreendedora, 

idéia, viabilidade destas idéias. 

Aposta no potencial do 

negócio e da pessoa 

Qualificação do Agente 

de Crédito 

Qualificação do Agente de Crédito Exigem Agente de Crédito 

melhor qualificado, capaz de 

assessorar a montagem do 

plano de negócio, com conheci 

mentos técnicos e gerenciais 

específicos 

Custo Elevado custo na relação 

empréstimo/custo opera cional em 

decorrência do baixo valor do 

empréstimo e da necessidade de 

acompanhamento da operação, 

através de visitas ao negócio pelo 

Agente de Crédito. 

Custo ainda maior pela 

necessidade de, além do 

acompanhamento, através de 

visita, prestar assistência 

técnica gerencial até que o 

negócio encontre sua 

sustentabilidade. Exige um tipo 

de incubação aberta 
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Prazo de financiamento Financia principalmente capital de 

giro - 30 a 90 dias. Baixo risco pelo 

retorno rápido do empréstimo 

Financia investimento fixo -12 

a 24 meses. A dilatação do 

prazo de retorno do 

empréstimo aumenta o risco da 

operação 

Rotação do Fundo Alta rotação – Quantidade grande 

de operações muito pequenas 

Baixa rotação - operações de 

longa duração 12 a 24 meses 

Valor do financiamento Inicia com uma operação de 

pequeno valor seguido de novas 

operações de valor crescente de 

acordo com a pontualidade do 

cliente 

Não é possível adotar a 

metodologia do valor crescente 

dado que tem que financiar a 

montagem do negócio: 

equipamento, matéria-prima 

etc. 

Destinação dos 

recursos 

Cheque na mão do cliente, que 

define o seu destino dentro do 

negócio 

Pagamento diretamente a 

fornecedores de matéria prima 

e equipamento, reduzindo risco 

de desvio dos recursos para 

outras finalidades 

Qualificação A participação em cursos voltada 

ao empreendedorismo é 

aconselhável, mas não obrigatória 

A participação na qualificação 

em empreendedorismo é pré- 

requisito para obtenção do 

crédito 

Grau de inadimplência 

aceitável da carteira 

Além de alavancar os pequenos 

negócios, estão focados na 

sustentabilidade da instituição de 

microcrédito. Por isso, muito 

rigorosa no grau de inadimplência 

da carteira. Inadimplência aceitável 

da carteira – paralisa a operação 

quando excede 5% de 

inadimplência 

Focado na redução do elevado 

índice de mortalidade de novas 

empresas, por isso mais 

flexível no grau de 

inadimplência da carteira. 

Inadimplência aceitável da 

carteira paralisa a operação 

quando excede 10% de 

inadimplência 
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Carência Não tem carência Carência inicial em função da 

necessidade de um prazo para 

montagem do negócio e início 

do faturamento 

 
Fonte: Manual de Microcrédito do Governo Estadual do Rio Grande do Norte, elaborado por Carlos Aquiles 

Siqueira e José Carlos Iglezias Pereira.  

 

 

2.8 Alguns estudos sobre microcrédito 

 

O estudo intitulado “Experimentando Microcrédito: Uma Análise do Impacto do 

CrediAmigo Sobre Acesso a Crédito” realizado por Marcelo Cortês Néri e André Luiz 

Medrado da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) do 

Rio de Janeiro, publicado em dezembro de 2005, teve como objeto de estudo para a pesquisa 

o programa CrediAmigo do Banco do Nordeste que é o maior programa de crédito produtivo 

popular no Brasil, ofertando sozinho mais microcrédito que todos os outros programas 

brasileiros de microcrédito juntos.  

 

Analisando esse programa, os autores procuraram determinar seu impacto sobre os 

micronegócios e assim indagar sobre se de fato o microcrédito pode ajudá-los, ou não, e se o 

programa está atingindo suas metas. A base de dados foi composta pelas pesquisas 

ECINF/IBGE de 1997 e 2003, utilizando regressões logísticas e o método de diferenças em 

diferenças. 

 

Segundo Néri (2005, p. 23) “As primeiras regressões de diferenças em diferenças que 

fizemos, sem controles e sem filtrar os dados, apontavam uma melhora do crédito para os 

microempreendores do Nordeste. Em seguida, utilizamos algumas variáveis de controle, como 

educação, sexo e idade do microempreendedor. E por fim, filtramos os dados da Ecinf para 

analisarmos tão somente os envolvidos no setor informal que não tem instrução, 

empregadores aqueles que atuam no comércio, o que faz com que a amostra analisada da 

pesquisa seja semelhante ao público atendido pelo CrediAmigo.” 
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Ainda segundo Néri (2005, p. 24) “Vimos que, apesar do cenário brasileiro de 

microcrédito não ter melhorado de forma consistente entre 1997 e 2003, todas as regressões 

realizadas, apontaram para uma melhora no crédito para os microempreendores do Nordeste. 

A análise demonstra que o CrediAmigo atingiu sucesso ampliando de forma diferenciada o 

crédito na região e nos segmentos em que ele atua”. 

 

É importante fazer referência a uma pesquisa realizada por Ivete Geraldo intitulada “O 

Impacto do Microcrédito na Trajetória Sócio-Ocupacional das Mulheres Empreendedoras: A 

Experiência da BLUSOL” e apresentado ao Curso de Pós-Graduação em Sociologia Política 

do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC, em 2004. 

 

Trata-se de um estudo de caso do BLUSOL, o Banco do Povo de Blumenal, no Estado 

de Santa Catarina. Os resultados da pesquisa sugerem que o microcrédito tem impactos 

bastante positivos nos empreendimentos e, consequentemente, na qualidade de vida dessas 

mulheres e de suas famílias.  Segundo Geraldo (2004, p. 125), “No caso das mulheres 

empreendedoras do Blusol, o crédito adquirido por elas junto à instituição proporcionou, em 

alguns casos, avanços significativos. No aspecto do empreendimento, pode ser percebida sua 

manutenção, melhora ou abertura”. 
 

Entre outros estudos sobre o tema microcrédito, é importante citar o trabalho realizado 

por Rosemary Tonhosolo Jordão e apresentado ao Departamento de Relações Públicas, 

Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – 

USP, em 2003: “O Microcrédito e seu impacto no Índice de Desenvolvimento Humano: uma 

estratégia de relações públicas para a distribuição de renda”.  

 

O estudo tem como objetivo identificar a estratégia de relações como elemento 

determinante do sucesso nas operações comerciais do Banco Grameen – ou Banco do Povo - 

em Bangladesh, Ásia, fundado pelo economista Muhammad Yunus, e a revolução do 

microcrédito que ajudou a milhões de cidadãos em todo o planeta. O trabalho faz uma análise 

crítica, metodológica e ideológica da distribuição do microcrédito e seu impacto no Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH. 
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 A pesquisa realizada por Rosemary Jordão aponta que as primeiras discussões sobre a 

importância do microcrédito para aliviar a pobreza em Bangladesh tiveram início em junho de 

1976, com o trabalho de mobilização de 42 pessoas que tomaram emprestado um total de 

menos de 27 dólares para sobreviverem por si mesmas. Ainda segundo Jordão (2003, p. 83), o 

caminho percorrido pelo professor Yunus a 42 famílias naquele ano foi longo até chegar a 2,3 

bilhões de dólares emprestados, através do Banco Grameen, a 2,4 milhões de pessoas pobres 

que vivem em 39 mil vilas e aldeias de Bangladesh. 

 

 Segundo Jordão (2003, p. 84), a grande estratégia de relações públicas adotadas como 

determinante para o sucesso das operações comerciais está no aspecto dos funcionários do 

Banco irem ao local onde vivem os “clientes”... os agentes passam todo o seu tempo andando 

pelos lugares e falando com as pessoas – é o trabalho de campo – e só ficam em suas agências 

o tempo necessários para contabilizar os documentos. 

 

 O Grameen é um banco privado de auto-assitência e o lucro auferido em suas 

operações é reinvestido em novas habitações, escolas e serviços de saúde. Defende objetivos 

sociais como: eliminar a pobreza, fornecer educação a todos, assistência médica e emprego, 

atingir a igualdade às mulheres e o bem-estar às pessoas idosas. É o que poderia ser chamado 

de setor privado orientado para a consciência social e não pela busca do lucro. (JORDÃO, 

2003, p. 85). 
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3. O BANCO POPULAR DE TERESINA – BPT 

  

3.1 Considerações Gerais 

 

A origem do Banco Popular de Teresina está relacionada à criação do FUNGER – 

Fundo de Geração de Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de Teresina, instituído 

através do Decreto nº 2.200 de 14 de janeiro de 1.993, e alterado pelo Decreto nº 3.371 de 09 

de janeiro de 1997, seguindo a concepção da política de democratização do crédito do 

PROGER – Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda instituído pelo Governo 

Federal. 

 

Em Teresina, no período de janeiro de 1994 a junho de 1999, o FUNGER financiou 

máquinas e equipamentos, atendendo a 1.519 pessoas do setor informal, através do 

Departamento de Geração de Emprego e Renda, unidade administrativa integrante da 

estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. 

 

Em janeiro de 2000, com a Lei Complementar nº 2000, o Prefeito de Teresina cria a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC, em substituição à 

Secretaria de Indústria e Comércio, com o propósito de ampliar os serviços oferecidos por 

esta antiga Secretaria e de oferecer mais incentivos para atrair investimento na área da 

economia formal e informal. Criou-se, nesta nova estrutura organizacional, o Departamento 

de Administração do Banco Popular. 

 

O FUNGER foi alterado, através do Decreto nº 4.895 de 12 de Julho de 2001 para 

financiar capital de giro a microempreendedores principalmente que desenvolvem atividades 

produtivas informais. Para viabilizar essa diretriz e atender uma demanda crescente por esse 

tipo de serviço, foi inaugurado, em 25 de março de 2002, o Banco Popular de Teresina, que, 

na verdade, é o nome de fantasia do Departamento de Administração do Banco Popular da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC da Prefeitura de Teresina. 

Portanto, é um órgão da administração municipal sem personalidade jurídica própria. 

 

As atividades do Banco Popular de Teresina ganharam enormes proporções a partir de 

março de 2002 quando ele começou a realizar financiamentos para microempreendedores em 

busca de recursos financeiros que pudessem financiar bens de produção e capital de giro. A 



 29

título de exemplo, pode-se demonstrar a evolução do número de financiamentos realizados 

pelo BPT quando se compara os anos de 2002 e 2006; Naquele ano foram 462 e neste 4.066. 

 

Um dos pontos importantes a ser destacado, é que o “Banco” tornou-se auto-

sustentado, ou seja, a Prefeitura de Teresina não precisou injetar mais recursos para o 

FUNGER e, hoje, no sexto ano de atuação, conta com recursos próprios disponíveis para 

financiamentos da ordem de 6 milhões de reais; um montante muito grande quando 

comparado aos R$ 224.950,00 destinados a financiamentos no ano de 2002.  

 

A carteira de clientes é formada por microempreendedores formais, em número muito 

pequeno e, em grande quantidade por pessoas físicas do setor informal, além de cooperativas 

de produção ou de serviços instalados e/ou residentes em Teresina-PI. 

 

No período estudado, o BPT praticou uma taxa de juros de 2,0% ao mês (em 2007, é 

de 1,5% a.m) mais uma taxa de administração de 1% sobre o valor financiado, paga uma só 

vez, normalmente inferior às adotadas pelos bancos convencionais, mas suficiente para 

manter o capital atualizado e cobrir a inadimplência, que é de 4% ao mês; e por ser uma 

entidade sem fins lucrativos, reutiliza o capital para ampliar o montante disponível para 

financiamentos. Assim, vem ampliando, a cada ano, o número de clientes atendidos e 

cumprindo o seu propósito.  

 

O valor do capital de giro financiado é, inicialmente, de R$ 400,00 e, à medida que o 

cliente vai honrando as operações, pode aumentar e chegar ao limite de R$ 1.500,00.  O 

cliente tem a opção de quitar o montante financiado em até 06 meses, com 30 dias entre a data 

de vencimento de cada parcela. O BPT oferece ainda uma carência de 45 dias para o 

empreendedor pagar a primeira prestação.  

 

Os financiamentos são autorizados mediante garantias bem peculiares deste tipo de 

crédito. No caso dos clientes formalmente empregados e que buscam o financiamento pela 

primeira vez, eles devem apresentar seu comprovante de renda (“aval simples”) da empresa 

ou órgão com quem mantém vínculo empregatício. O primeiro financiamento fica limitado à 

quantia de R$ 400,00. 
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  Caso o cliente que busca o crédito pela primeira vez esteja desempregado ou não tenha 

comprovante formal de vínculo empregatício, ele deve apresentar uma avalista que possua 

comprovante de renda para contrair o financiamento. Ainda pode ocorrer de os dois, o novo 

cliente e o avalista, não possuírem emprego ou comprovante formal de renda; Nesta situação, 

o BPT utiliza-se de uma forma de garantia denominada de “aval solidário” ou “aval cruzado”, 

ou seja, o avalista ou grupo de avalistas que tomam financiamento em grupo no Banco 

garante o crédito do novo cliente através de sua atividade produtiva.  

 

Além das condições acima citadas, o BPT ainda faz outras exigências aos seus 

clientes:  

• Comprovar que tem uma atividade produtiva ou prestadora de serviço. Neste caso, a 

comprovação se dá através de visita do agente de crédito do Banco ao local de 

funcionamento e mediante preenchimento do formulário de pesquisa; 

• Não ter restrição junto a instituições como SPC e SERASA;  

• Ter endereço fixo e residir em Teresina-Pi, pelo menos, de um a dois anos; 

• Preencher as exigências do cadastro de clientes do BPT de forma a atender os 

requisitos mínimos para efetivação do financiamento, e marcar data para o seu retorno, 

ou para uma visita ao local do seu empreendimento; 

• Receber o agente de crédito para que seja feita uma avaliação mais detalhada do seu 

empreendimento, como, por exemplo, suas relações com vizinhos, com clientes, suas 

condições socioeconômicas, suas atitudes e seriedade dos seus propósitos. Esta 

avaliação subjetiva, com base nos dados objetivos coletados, valerá muito mais na 

hora de liberar o crédito.  

• O agente de crédito faz uma avaliação também da capacidade de pagamento do 

cliente, se ele suporta pagar o empréstimo e principalmente o limite de crédito que 

será liberado. 

• O aumento do valor financiado está condicionado ao pagamento das parcelas e a uma 

visita ao empreendimento para comprovar a melhoria da estrutura física ou produtiva.  

• O agente de crédito faz uma consulta aos registros de faturamento, quando realizados 

pelo empreendedor. 
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3.2 Atividades que buscam financiamentos do Banco Popular de Teresina - BPT 

 

Quadro 2 – Atividades financiadas pelo BPT 

 
Abatedouro de frango 
Academia 
Aluguel de roupas 
Ambulante 
Armarinho 
Artesanato 
Banca de revista 
Bar 
Bordado 
Bordado mecanizado 
Borracharia 
Buffet 
Computação gráfica 
Cosméticos 
Decoração 
Distribuidor de produtos 
Escola particular 
Estofaria 
Fábrica de artefatos de couro 
Fábrica de doces e salgados 
Fábrica de etiquetas 
Fábrica de panelas 
Fábrica de picolés 
Fábrica de redes 
Fábrica de temperos 
Farmácia 
Floricultura 
Fornecimento de alimentação 
Fotografia 
Frigorífico 
Frutaria 
Hortifrutigranjeiro 
Indústria de bolsas 
Indústria de calçados  
Indústria de confecção 
Indústria de embalagem 
Indústria de pré-moldados 
 

 
Indústria produtos de beleza 
Indústria gráfica 
Instrumentos musicais 
Lanchonete 
Lavanderia 
Locadora de vídeo 
Loja de peças  
Loja de presentes 
Marcenaria 
Material de construção 
Mecanografia 
Medicamentos 
Menicura 
Mercearia 
Metalúrgica 
Músico 
Oficina de consertos bicicletas 
Oficina de relógios 
Oficina mecânica 
Olaria 
Panificação 
Papelaria 
Peixaria 
Pintor 
Pintura em tecidos 
Pizarria 
Posto de lavagem 
Produção de vassouras 
Próteses 
Reciclagem de papel 
Reforma de capacetes 
Refrigeração 
Representação 
Restaurante 
Salão de beleza 
Serigrafia 
 

 
Serralheria 
Sorveteria 
Sucata 
Taxista 
Técnico em eletrônica 
Técnico em telefonia 
Telemensagem 
Tipografia 
Venda Bolsas 
Venda de acessórios musicais 
Venda de acessórios p/celular 
Venda de quentinhas 
Venda de alumínios 
Venda de animais 
Venda de artigos religiosos 
Venda de bebidas  
Venda de Bijuterias 
Venda de calçados 
Venda de cartão telefônico 
Venda de carvão 
Venda de castanhas 
Venda de CD’s 
Venda de confecções 
Venda de filtros 
Venda de flores 
Venda de frangos 
Venda de gás 
Venda de livros 
Venda de luminárias 
Venda de mel 
Venda de ovos 
Venda de produtos naturais 
Venda de vassouras 
Venda de rações 
Venda guaraná da Amazônia 
Vidraçaria 
Xérox  

FONTE: Banco Popular de Teresina, Divisão de Cadastro, dez 2006. 
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3.3 Dados Descritivos do Banco Popular de Teresina - BPT 

 

Apresenta-se, a seguir, alguns gráficos referentes aos dados descritivos do BPT e do 

perfil dos seus clientes com o propósito de melhor conhecer essa instituição e também de 

auxiliar na interpretação dos dados gerados pelo modelo econométrico elaborado. 

 

GRÁFICO 1 

Atividades Financiadas

Confecção; 2283; 
25%

Mercearia; 2204; 
24%

Ambulante; 637; 
7%

Outras; 3902; 
44%

Confecção
Mercearia
Ambulante
Outras

 
FONTE: Banco Popular de Teresina, Divisão de Cadastro, dez 2006. 
 

 

À exceção dos segmentos de confecção, mercearia e ambulante, todas as demais 

atividades produtivas listadas na Tabela 2 foram enquadradas como “Outras” no Gráfico 1. 

Constata-se que os microempreendedores  do ramo de confecção são os que mais buscam os 

financiamentos oferecidos pelo BPT, ratificando uma característica do mercado de Teresina-

PI de ser proeminente nessa atividade produtiva.  

 

O segmento mercearia, apesar de representar 24% do volume de financiamentos 

realizados pelo BPT, não foi objeto deste estudo, pois não se caracteriza como um diferencial 

do mercado da capital piauiense, haja vista está presente, comumente, em todos os mercados 

das pequenas e grandes cidades. Todavia, sabe-se da sua importância para a economia de 

Teresina. 

  

Pela própria natureza do microcrédito e pelo público-alvo do Banco Popular de 

Teresina ser o setor informal, as atividades desenvolvidas pelos ambulantes aparecem como a 

terceira que mais buscam financiamentos desse agente financeiro. Todavia, por não ser uma 
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atividade que caracteriza e distingue este mercado e por representar um percentual abaixo do 

segmento de confecções não se tornou o motivo maior para esta pesquisa. 

 
 
GRÁFICO 2 
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FONTE: Banco Popular de Teresina, Divisão de Contabilidade, dez 2006. 
 
 
 Percebe-se um aumento contínuo nas operações de microcrédito realizadas pelo banco 

Popular de Teresina – BPT, desde sua criação em março de 2002. Acredita-se que as razões 

para tal crescimento podem estar ligadas às próprias características desse tipo de agente de 

crédito vinculado ao governo municipal e suas políticas públicas.  

 

 Até 2006, o BPT oferecia financiamentos a juros de 2% ao mês e, a partir do ano de 

2007, esse percentual passou para 1,5%. Certamente, apresenta-se como uma das menores 

taxas disponibilizadas por instituições que trabalham com microcrédito. Além desse atrativo, 

o empreendedor pode dividir o valor financiado em 06 prestações e, ainda, recebe uma 

carência de 45 dias para pagar a primeira parcela. 
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GRÁFICO 3 
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FONTE: Banco Popular de Teresina, Divisão de Contabilidade, dez 2006. 
 
 No período estudado, percebe-se que há um crescimento contínuo dos valores médios 

dos créditos contraídos pelos empreendedores e, como uma das exigências do BPT para 

liberação da quantia a ser financiada é a capacidade de pagamento e/o aumento da renda 

declarada do cliente, acredita-se que a renda do empreendedor beneficiado pelo microcrédito 

deste agente financeiro acompanhe o crescimento apresentado pelo valor médio dos 

financiamentos oferecidos.  

 

Os dados acima são bastante sugestivos de que os financiamentos concedidos pelo 

Banco Popular de Teresina – BPT exercem uma influência positiva na melhoria da renda dos 

clientes que demandam por este tipo de crédito, porém, é prudente aguardar os resultados 

estimados do modelo econométrico.  

 
GRÁFICO 4 
 

Sexo do Empreendedor

Feminino; 319; 86%

Masculino; 53; 14%

Feminino
Masculino

 
FONTE: Banco Popular de Teresina, Divisão de Cadastro, dez 2006. 
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 Observando os dados sobre o sexo do empreendedor, constata-se que as mulheres 

representam a maioria (86%) dos clientes que procura o microcrédito do Banco Popular de 

Teresina como alternativa para financiar seus empreendimentos no segmento confecção. Essa 

constatação segue a tendência das mulheres procurarem financiamentos através do sistema de 

microcrédito apresentados no item 2.8 deste documento.  
 
 
GRÁFICO 5 
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FONTE: Banco Popular de Teresina, Divisão de Cadastro, dez 2006. 
  

Os microempreendedores que contraem financiamentos do BPT são em sua maioria 

(85%) pessoas com idade acima de 30 anos de vida. Apenas 15% delas estão na faixa etária 

de 18 a 30 anos. Esses dados por, si só, não permitem que se faça afirmações sobre a 

influência positiva ou negativa da variável “Idade” sobre a renda dessas pessoas, porém, 

pode-se esperar que, por serem idades que variam da fase adulta à idosa e conjugada à 

variável “anosdeestudo”, esses indivíduos tenham uma renda superior àquelas que se 

encontram na faixa-etária de 18 e 30 anos. 
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GRÁFICO 6 
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FONTE: Banco Popular de Teresina, Divisão de Cadastro, dez 2006. 
 
 
 Quanto ao estado civil, a carteira dos clientes do BPT é composta em 58% por 

empreendedores casados e 42% por solteiros. É importante registrar que, neste estudo, 

enquadram-se na condição de solteiro as pessoas que jamais se casaram formalmente; aquelas 

que vivem juntas amigavelmente; viúvas; desquitadas; separadas judicialmente; e outras 

condições possíveis que sejam diferentes do casamento perante o juiz ou à igreja. 

 

 O fato de a maioria dos clientes do BPT serem casados pode ser justificado pela 

condição desses clientes constituírem-se chefes de famílias que encontram nessa alternativa 

de financiamento um meio de geração ou complementação de renda para atender suas 

necessidades profissionais e, consequentemente, pessoais, pois normalmente são pessoas que 

apresentam despesas maiores do que às solteiras em razão das obrigações assumidas ao casar 

como casa, filhos entre outras, que as motiva a buscar atividades produtivas geradoras de 

renda.     
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GRÁFICO 7 
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FONTE: Banco Popular de Teresina, Divisão de Cadastro, dez 2006. 
 
 
 Analisando o Gráfico acima, percebe-se que 50% dos clientes estudaram entre 8 e 12 

anos de suas vidas, ou seja, 35% possuem o ensino fundamental incompleto (8 anos) e 15% 

concluíram o ensino fundamental. Outros 44% estudaram até o ensino médio; Destes, 10% 

não o concluíram e 34% concluíram esse nível escolar. Diante desses números, pode-se dizer 

que essas pessoas não têm uma formação profissional superior e buscam o microcrédito como 

uma alternativa de aumentar iniciar ou ampliar seus empreendimentos e, consequentemente, 

suas rendas. 

 
 Acredita-se que os clientes com mais anos de estudo e que contam com o 

financiamento do BPT tenham uma maior probabilidade de aumentar sua renda do que 

aqueles com menos anos de estudo, desde que apresentem condições iguais quanto às demais 

variáveis consideradas nesta pesquisa.     
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GRÁFICO 8 
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FONTE: Banco Popular de Teresina, Divisão de Cadastro, dez 2006. 
 
 
 Uma das características gerais do microcrédito aparece visivelmente neste gráfico. De 

todos os financiamentos realizados pelo Banco popular de Teresina, 98% são destinados a 

pessoas que desenvolvem atividades produtivas no setor informal e apenas 2% são contraídos 

por empresas legalmente registradas.  

 

Estes números podem dificultar a comprovação da hipótese levantada neste estudo de 

que as empresas formalmente constituídas tendem a uma renda maior quando comparadas 

com as atividades produtivas do setor informal pela ínfima destinação do microcrédito ao 

setor formal. Todavia, eles ratificam a política do BPT, que é, especialmente, destinar os 

microfinanciamentos para pessoas físicas que atuam no setor informal. O exemplo disso é 

que, a partir do ano de 2007, os recursos financiados pelo BPT foram totalmente direcionados 

a esse tipo de cliente.  
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4. DADOS AMOSTRAIS 

 

4.1 Considerações Gerais 

 

 
Os dados utilizados no modelo econométrico que será definido na seção 5, foram 

coletados do sistema de informação gerencial do Banco Popular de Teresina - BPT referente 

às operações de microcrédito concedidas aos clientes do setor de confecções no período de 

março de 2002 a dezembro de 2006, considerando observações mensais. Nos meses de 

janeiro, fevereiro e dezembro de 2005 não foram realizados financiamentos devido a 

problemas operacionais (de equipamentos e do sistema de informática) do BPT. 

 
 Dos 12.522 financiamentos efetivados no período estudado, 9.026 são relativos a 

clientes que o contraíram mais de uma vez. A partir deste número, trabalhou-se com o total de 

2.283 operações referentes àquelas concedidas aos clientes do segmento de confecção. 

Todavia, para que se atingisse a eficácia desta pesquisa, fez-se uma vistoria criteriosa dos 

dados observados e identificou-se que faltavam registros sobre o tempo de serviço 

(experiência) de alguns clientes na sua atividade produtiva. Devido essa constatação, retirou-

se da planilha aqueles operações de microcrédito que apresentavam ausência de dados, 

resultando, assim, 1.481 observações possíveis para desenvolver o estudo. 

 

          Os valores das rendas e financiamentos são resultados das diferenças de quantias entre 

as últimas e primeiras operações de microcrédito realizadas pelo mesmo cliente, não 

importando o intervalo de tempo entre elas no período de março de 2002 a dezembro de 2006.  

 

De posse dos registros relativos aos 1.481 financiamentos destinados aos clientes do 

ramo de confecções, envolvendo tanto a indústria quanto a comercialização, montou-se uma 

planilha com os dados referentes à variação de valores reais do último menos o primeiro 

financiamento realizado por cada cliente, totalizando 372 observações. Este número é inferior 

à metade dos 1.481 operações de microcrédito realizadas pelo fato de muitos empreendedores 

terem adquirido financiamento por mais de duas vezes. 

 
 

As quantias das variáveis “renda” declarada e “valor financiado” foram transformadas 

de valores nominais em valores monetários reais. Para tanto, fez-se esse ajuste pela inflação 
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do município de Teresina apurada pela Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais 

do Piauí (CEPRO), no período março de 2002 a dezembro de 2006, com base no Índice de 

Preços ao Consumidor de Teresina (IPC-THE). Com a adoção desse procedimento, pôde-se 

realizar a variação entre renda e valor financiado considerando a diferença de meses entre o 

último e o primeiro financiamento contraído.  

 

Considerando que o propósito do estudo é analisar os determinantes da renda dos 

indivíduos que recorrem ao financiamento na modalidade de microcrédito do Banco Popular 

de Teresina, fez-se a opção pelas seguintes variáveis para estudar o fenômeno: 

 

• A variável dependente do modelo:  

1. Variação da Renda: corresponde ao valor resultante da diferença entre a última e a 

primeira renda declarada pelo cliente no momento em que ele busca o financiamento; 

Ela foi extraída do campo “renda do cliente” constante no formulário de cadastro para 

financiamento do Banco Popular de Teresina – BPT. Ela é comprovada através de 

documentos legais ou de aval solidário. 

 

• As variáveis explicativas do modelo: 

1. Variação dos Valores Financiados: é o valor resultante da diferença entre o último e 

o primeiro financiamento aprovado em cada operação de crédito. Ele é autorizado 

mediante quitação de todas as parcelas de outros financiamentos contraídos pelo 

cliente junto ao Banco Popular de Teresina e, ainda, após consulta junto a instituições 

como SPC e SERASA, além de visita ao local do empreendimento. Esses dados são 

lançados na ficha cadastral do cliente e disponível e disponível no sistema de 

informática do BPT. Acredita-se que haja um impacto positivo desta variável sobre a 

renda do cliente do Banco, pelo fato de que uma elevação na sua renda, associada às 

condições citadas acima, credencia-o a adquirir um maior valor a ser financiado, em 

razão do aumento da sua capacidade de pagamento.  

 

2. Sexo: esta variável dummy é composta pelos sexos feminino, ao qual foi atribuído o 

valor 0 (zero) e masculino, que recebeu o valor 1 (um). A finalidade de atribuir esses 

valores (0 ou 1) foi transformar as informações sobre o tipo de sexo em dados 

quantitativos e, assim, poder verificar sua relação com a renda do cliente. Os dados 

descritivos do BPT apresentam as mulheres como os clientes que mais contraem 
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financiamentos. Mediante essa evidência, há de se verificar se os resultados do modelo 

demonstram influência da variável sexo sobre a melhoria da renda. 

 

3. Idade: esta variável é representada pela idade do cliente quando ele contraiu o último 

financiamento. Com esses dados, pretende-se identificar se esta variável influencia no 

aumento da renda do cliente. Acredita-se que o indivíduo, naturalmente, melhore sua 

renda com o passar dos anos. Neste estudo, espera-se que o cliente com idade mais 

elevada do que outro apresente maior renda em razão da sua maturidade pessoal e 

profissional. 

 

4. Estado Civil: é outra variável dummy composta pelas seguintes opções: solteiro ou 

casado. Atribuiu-se ao solteiro o valor 0 (zero) e ao casado o valor 1 (um). 

Considerou-se, neste estudo, que o cliente não-casado enquadra-se na opção de 

solteiro, como, por exemplo, o desquitado, separado, viúvo, divorciado e outros. A 

finalidade de atribuir esses valores (0 ou 1) foi transformar as informações sobre o 

estado civil em dados quantitativos e, assim, poder verificar sua relação com a renda 

do cliente. A inserção desta variável no estudo é constatar a influência ou não dela no 

aumento da renda do cliente do BPT. É de se esperar que o indivíduo solteiro 

apresente uma renda menor do que à do casado, em razão dos compromissos e 

responsabilidades, normalmente, inerentes a cada uma destas condições de estado 

civil, pois as pessoas casadas tendem a buscar e desenvolver mais atividades 

produtivas para aumentar suas rendas e atender as necessidades familiares. 

 

5. Anos de Estudo: esta variável é representada pelo somatório dos anos estudados 

regular ou oficialmente pelo cliente nos níveis fundamental, médio e superior até a 

data em que ele contraiu o último financiamento. Espera-se que quanto mais anos de 

estudo um cliente do BPT tenha cursado maior seja a sua renda. Essa expectativa pode 

ser explicada pela capacidade maior do cliente de aplicar seus conhecimentos na 

organização melhorando suas atividades produtivas. 

 

6. Setor Formal ou Informal: é a terceira variável dummy do estudo. Ela é composta 

pelas seguintes opções: Formal ou Informal. Atribuiu-se à constituição formal do 

empreendimento o valor 0 (zero) e à situação informal o valor 1 (um). A finalidade de 

atribuir esses valores (0 ou 1) foi transformar as informações sobre a constituição do 
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empreendimento em dados quantitativos e, assim, poder verificar sua correlação com a 

renda do cliente. Apesar dos dados descritivos do BPT demonstrarem a superioridade 

numérica de clientes informais, acredita-se que as empresas formalmente constituídas 

tendem a uma renda maior em razão de poderem realizar transações comerciais de 

maior volume com pessoas físicas e, principalmente, jurídicas. 

 

7. Experiência: esta variável é representada pelo tempo de serviço (em meses) do cliente 

desenvolvendo atividades produtivas no ramo de negócio para o qual pretende contrair 

o financiamento, no caso, confecção. Acredita-se que um indivíduo ou organização 

aumente sua renda quanto mais experiência adquirir no desenvolvimento de sua 

atividade produtiva  

 

As Figuras, abaixo, mostram as relações simples entre a variação da renda e cada uma 

das variáveis explicativas que representam a variação do valor financiado, sexo, idade, estado 

civil, anos de estudo, setor forma ou informal e experiência dos clientes do Banco Popular de 

Teresina - BPT.  

 
 
FIGURA 2 
 

 
Fonte: Autor 
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FIGURA 3 
 

 
Fonte: Autor 
 

 

 

FIGURA 4 
 

 
Fonte: Autor 
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FIGURA 5 
 

 
Fonte: Autor 
 

 

 Observa-se pela relação entre a variação da renda e a variável que capta os efeitos da 

variação dos valores financiados, Figura 2, que com o aumento da variação no valor 

financiado a variação na renda tende a se tornar constante, contrariando as expectativas de que 

o aumento do valor financiado possa elevar a renda do cliente. 

 

Na Figura 3 que representa a variação da renda em relação à idade, verifica-se, assim 

como na figura anterior, uma relação constante e tendendo a zero. Por hipótese, esperava-se o 

contrário, pois, imagina-se que um cliente com idade mais elevada apresente maior renda em 

razão da sua maturidade pessoal e profissional. 

 

Analisando a Figura 4, que relaciona a variação na renda e os anos de estudos dos 

clientes, verifica-se que com o aumento dos anos de estudo a renda tende a crescer de forma 

não linear, tornando-se maior para clientes com 15 anos de estudos. Os resultados da análise 

da Figura 4 sugerem comprovar a hipótese de que quanto mais anos de estudo um cliente do 

BPT tenha maior seja a sua renda. 
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O resultado constante na Figura 5, quanto à relação entre a variação na renda e 

experiência, mostra que o aumento do tempo de serviço do cliente na atividade de confecções 

acarreta em uma redução na sua renda. Através da análise da figura, pode-se dizer que a 

expectativa de que o aumento da experiência do cliente pode provocar elevação da sua renda é 

frustrada. Todavia, é prudente analisar os resultados do modelo para ratificar ou não este 

resultado prévio.   
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5. MODELO ECONOMÉTRICO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 
5.1 Modelo Econométrico 

     

Sabendo que o objetivo geral deste estudo é analisar o impacto do microcrédito do 

Banco Popular de Teresina – BPT na renda dos microempreendedores do ramo de confecções 

de Teresina-Pi, nos anos de 2002 a 2006, ou em outras palavras, analisar os determinantes da 

renda dos indivíduos que recorrem ao financiamento na modalidade de microcrédito, faz-se 

necessário a especificação de um modelo econométrico que relacione a variável Renda às 

variáveis: Valor Financiado, Sexo (dummy), Idade, Estado Civil (dummy), Anos de Estudo, 

Setor Formal ou Informal (dummy) e Experiência capaz de captar o efeito do programa de 

microcrédito do BPT. Neste sentido, estabeleceu-se uma relação linear entre essas variáveis 

na forma: 
 

VarRendai = β0 + β1VarFini + β2Sexoi + β3Idadei + β4Estadocivili + β5Anosestudoi + β6Sforinformi 

+ β7Experienciai + ui 

 

onde: 

• β1, β2, β3, β4, β5, β6 e β7 são os parâmetros do modelo econométrico e descrevem as 

influências das variáveis independentes sobre a renda do cliente.  

• VarRenda - é a variável a ser explicada; 

• VarFin, Sexo, Idade, Estadocivil, Anosestudo, Sforinform e Experiencia são as variáveis 

independentes ou explicativas do modelo; e  

• u  é o erro. 

 

A variável dependente  

Variação da Renda: significa a variável a ser explicada; aquela que pode sofrer influências 

de outras capazes de explicar o fenômeno estudado. Para se realizar o cálculo, fez-se 

necessário considerar uma série de variáveis que podem implicar no valor final da renda do 

cliente, o que significa ser o valor da renda após a realização dos financiamentos adquiridos. 

O seu valor corresponde à variação da renda do cliente que contraiu mais de um 

financiamento entre os anos de 2002 a 2006, ou seja, representa a diferença entre a última e a 

primeira renda declarada e está representada no modelo pela seguinte anotação: VarRendai. 
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As variáveis explicativas do modelo: 

 

Variação dos Valores Financiados: acredita-se que esta variável ajude a explicar o aumento 

da renda, pois, espera-se que o aumento do valor financiado deve ocorrer também em função 

do acréscimo da renda do cliente. Partindo dessa perspectiva, a relação entre a variação dos 

valores financiados e a variação da renda deve ser positiva. Esta variável está representada no 

modelo pela anotação: VarFini. 

 

Sexo: em alguns estudos sobre microcrédito, constata-se que o sexo feminino representa a 

maioria dos clientes e, analisando preliminarmente os dados do Banco Popular de Teresina, 

observa-se que as mulheres respondem pela maioria dos financiamentos realizados. Todavia, 

a inclusão desta variável no modelo tem como finalidade comprovar ou não sua correlação 

com a variação da renda. Ela é representada no modelo por Sexoi. 

 

Idade: espera-se que um indivíduo que desenvolve atividade produtiva, entre sua maioridade 

e aposentadoria, tenha uma elevação na sua renda; da mesma forma que uma empresa entre 

sua criação e ápice. Portanto, acredita-se que há uma correlação positiva entre idade e renda, 

ou seja, uma elevação na idade pode provocar um aumento na renda. Esta variável está 

representada no modelo pela anotação Idadei. 

 

Estado Civil: imagina-se que o indivíduo solteiro tenha sua renda menor do que um outro 

casado por algumas possibilidades como: por sua própria idade e gastos ou despesas gerais 

que tendem a ser menor do que à do casado. A inserção desta variável no modelo tem como 

finalidade comprovar ou não sua correlação com a variação da renda. Ela está representada no 

modelo como Estadocivil i. 

 

Anos de Estudo: é de se esperar que o aumento no número de anos de estudo de uma pessoa 

provoque a elevação na variação da renda. Portanto, acredita-se que pode haver uma 

correlação positiva entre as duas variáveis. Esta variável independente aparece no modelo 

com a seguinte representação: Anosestudoi. 

 

Setor Formal ou Informal: Os dados descritivos desta pesquisa apontam que há uma 

predominância das pessoas que buscam o financiamento desenvolverem suas atividades 

produtivas de maneira informal, representado no Gráfico 8. A inclusão desta variável no 
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modelo tem como finalidade comprovar ou não sua correlação com a variação da renda. Ela 

está representada no modelo da seguinte forma: Sforinformi. 

  

Experiência: acredita-se que haja uma correlação positiva entre o tempo em que uma pessoa 

desenvolve sua atividade produtiva e a sua renda. Portanto, espera-se que o aumento de 

experiência resulte na elevação da renda do indivíduo ou organização. Esta variável está 

representada no modelo por Experienciai. 

 
 
5.2 Análise dos Resultados 

 
TABELA 1: Resultados Estimados do Modelo Econométrico 

                 

VarRenda Coeficientes Desvio Padrão  t  P >│t│   [90% Intervalo de Confiança] 

VarFin  2.500704    .5729113      4.36    0.000       1.374072    3.627335 

Sexo  -392.8799    280.4734     -1.40    0.162      -944.4315    158.6717 

Idade  15.90175    10.20825      1.56   0.120      -4.172795    35.97629 

Estadocicil --314.5332    202.1524     -1.56    0.121      -712.0663    82.99998 

Anosestudo 52.40614    29.75412      1.76    0.079      -6.105419    110.9177 

Sforinform 447.1855    635.4112      0.70    0.482      -802.3524    1696.723 

Experiencia -1.45673    1.405667     -1.04    0.301      -4.220978    1.307518 

Constante -1797.819    877.4678     -2.05    0.041      -3523.362   -72.27664 

Nº de Observações: 372     Prob > F = 0,0002 

Fonte: Autor 

 
 
Teste de Heteroscedasticidade - Breusch-Pagan 

 

Ho: Variância Constante 

        Variáveis: valores providos de variação na renda 

chi2(1)      =   174.47 

          Prob > chi2 = 0.0000 

 

Como a probabilidade da quiquadrada (Chi2) é nula para a hipótese da variância 

constante, rejeita-se a hipótese nula (Ho) de que o modelo é homocedástico e, portanto, é 

necessário rodar o modelo na forma robusta para corrigir os resíduos, confirmando, assim, a 

hipótese da heteroscedasticidade, conforme resultados apresentados na Tabela 2 abaixo. 
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TABELA 2: Resultados Estimados do Modelo Econométrico 

                Robusto 

VarRenda Coeficientes Desvio Padrão  t  P >│t│   [90% Intervalo de Confiança] 

VarFin  2,500704 .6801927 3,68 0,000       1, 379032 3,622376 

Sexo  -392,8799 395,2621 -0,99 0,321   -1044,687 258,9274 

Idade  15,90175  9,390358 1,69 0,091  ,4165716 31, 38692 

Estadocicil -314,5332 200,3484 -1,57 0,117  -644,9178 15,85147 

Anosestudo 52,40614 28,77334 1,82 0,069        4,957449 99, 85483 

Sforinform 447,1855 364,4223 1,23 0,221   -153,7654 1048,136 

Experiencia -1,45673 1,691736 -0,86 0,390   -4, 246488  1,333028 

Constante -1797,819 724,0716 -2,48 0,013   -2991,85 -603,7887 

Nº de Observações: 372     Prob > F = 0,0068 

Fonte: Autor 

 
 

Os resultados apresentados na Tabela 2 sugerem confirmar a hipótese do impacto 

positivo das variáveis VarFin e Idade sobre a variação da renda do empreendedor, 

contrariando os resultados apresentados pelas Figuras 2 e 3, na qual se percebe que a relação 

entre a variação da renda e as variáveis que captam os efeitos da variação do valor financiado 

e idade  tende a se tornar constante. 

 
Baseado na Tabela 2 e na Figura 4, os resultados referentes à variável Anosestudo, 

também sugerem confirmar as hipóteses de que ela impacta, positivamente, na variação da 

renda do cliente que recebe financiamento do Banco Popular de Teresina.  

 

Conforme os resultados da Tabela 2, as variáveis VarFin, Idade e Anosestudo 

apresentaram sinais esperados e foram, estatisticamente, significativas. Ou seja, como 

disposto neste capítulo e no anterior, esperava-se que o aumento da variação dos valores 

financiados, o acréscimo de idade e a elevação nos anos de estudo provocassem uma variação 

positiva da renda do empreendedor. 

 

Em relação às variáveis Sexo, Estadocivil, Sforinform e Experiencia os impactos delas 

sobre a variação da renda dos clientes do Banco Popular de Teresina são inconclusivos. Estas 

variáveis são, estatisticamente, insignificantes ao nível de significância de 10%. Assim sendo, 

falha-se em rejeitar a hipótese nula (H0), pois seus valores “t” estão na zona de aceitação, 
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encontrando-se dentro do intervalo de confiança de 90%. Desta maneira estas variáveis não 

promovem impacto na variação da renda no modelo estimado.  

 

Em termos de contribuição para o aumento da variação da renda, observa-se que a 

variável VarFin apresenta influência no valor da renda. Assim, pode-se afirmar que, 

estatisticamente, esta variável é representativa ao nível de significância de 10%, servindo 

como variável explicativa do modelo. Desta forma, é possível dizer que para cada aumento de 

uma $1,00 unidade monetária financiada ocorre uma elevação na renda de $2,50 unidades 

monetárias, considerando a condição de ceteris paribus. 

 

Em relação à variável Idade, apesar do seu valor “t” encontrar-se dentro do intervalo 

de confiança, a probabilidade dela explicar o aumento na variação da renda do empreendedor 

para cada ano a mais de vida é de 9,1%, encontrando-se dentro do nível de significância de 

10%, considerando a condição de ceteris paribus. 

 

Baseado na Tabela 2, observa-se que para cada um ano a mais de estudo, ocorre um 

aumento na variação da renda de $52,40 unidades monetárias, assim como para cada 

acréscimo de um ano de vida do empreendedor haverá um aumento na variação da renda de 

$15,90 unidades monetárias, considerando a condição de ceteris paribus. 

 

Rejeita-se a hipótese nula (H0) da variável Anosestudo em razão do valor “t” ser 1,82, 

ficando, portanto, fora da zona de aceitação, pois o intervalo de confiança de 90% apresenta 

como valores críticos 4,957449 e 99,85483. Essa condição torna a variável representativa a 

um nível de significância de 10%. Assim, ela explica, estatisticamente, a variação da renda no 

modelo estimado.  
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6. CONCLUSÃO 
 
 

O modelo econométrico utilizado neste estudo foi o Modelo de Regressão Linear 

Múltipla (RLM). Por ele ser linear nos parâmetros e linear nas variáveis implica que o 

aumento de uma unidade em uma variável explicativa faz com que o valor esperado da 

variável dependente varie segundo a magnitude do parâmetro de cada variável independente. 

 

Os β1, β3 e β5 apresentaram-se maior do que zero e com sinal positivo, indicando a 

ausência da elasticidade da renda, pois um aumento em uma das variáveis independentes 

VarFin, Idade e Anosestudo provoca uma elevação da variável dependente VarRenda. 

 

Os resultados estimados do modelo econométrico apontam que os determinantes da 

variação da renda dos indivíduos que recorrem ao financiamento na modalidade de 

microcrédito se comportaram, em parte, de acordo com a teoria discutida no capítulo 2 e 

hipóteses levantadas no capítulo 4. 

 

De fato, as variáveis VarFin, Idade e Anosestudo explicaram, estatisticamente, a 

variação da renda do empreendedor, decorrente dos financiamentos disponibilizados pelo 

Banco popular de Teresina – BPT. As exceções recaíram sobre as variáveis Sexo, Estadocivil, 

Sforinform e Experiencia que, estatisticamente, não apresentaram nenhuma influência na 

variável dependente. 

 

Este resultado, possivelmente, pode ser justificado pelo fato de que o Banco Popular 

de Teresina utiliza como um dos critérios para aprovar a elevação do valor financiado a 

capacidade de pagamento e/ou o crescimento da renda declarada pelo empreendedor, no 

momento em que este solicita uma renovação e aumento de crédito, em relação ao valor 

financiado concedido anteriormente, ou seja, na última transação. 

 

Em relação à variável Anosestudo, a hipótese apresenta-se sugestiva de explicação, 

principalmente, quando se utiliza os dados descritivos apresentados no Gráfico 7, onde se 

pode perceber que o público-alvo do microcrédito do BPT é composto em 50% de pessoas 

que têm até 12 anos de estudo (Ensino Fundamental) e outra metade que apresentam 13 ou 

mais anos de estudo (Ensinos Médio e Superior). Estes dados ajudam a explicar a correlação 

entre anos de estudo e renda, sugerida estatisticamente. 
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Quanto à variável Idade, a hipótese de que quanto maior a idade maior a renda 

apresentou-se verdadeira neste estudo. Pois, segundo o Gráfico 5, apenas 15% dos 

empreendedores têm entre 18 e 30 anos de idade e 85% acima de 30 anos. Assim como 

ocorreu em relação à variável VarFin, estes dados também ajudam a explicar a correlação 

entre idade e variação da renda, sugerida estatisticamente. 

 
A partir dos resultados estimados do modelo econométrico constantes na Tabela 2 e 

dos números representados no Gráfico 3, responde-se a pergunta norteadora desta pesquisa 

dizendo que os financiamentos do Banco Popular de Teresina contribuem para a melhoria da 

renda do empreendedor do ramo de confecções de Teresina-PI. 

  

Considera-se que o objetivo geral deste estudo foi atingido, pois, conseguiu-se analisar 

os determinantes da renda dos indivíduos que recorrem ao financiamento na modalidade de 

microcrédito oferecido pelo Banco Popular de Teresina e fazer previsões estatísticas do 

impacto que eles podem provocar na renda dos empreendedores do ramo de confecções que 

desenvolvem essa atividade produtiva na capital do Estado do Piauí. 

 

Com este estudo, viu-se que a política de melhoria da renda desenvolvida pelo Banco 

Popular de Teresina – BPT, através do microcrédito, não apenas está, mas se credencia para 

continuar apresentando resultados positivos. Contudo, sabe-se que a dinâmica e 

fortalecimento de uma economia não depende somente do aumento da renda per capita, mas 

também da redução das desigualdades sociais. 

 

Faz-se mister que, associado à política de aumento da renda através do incentivo 

financeiro do BPT, o governo municipal desenvolva ações públicas para diminuir as 

desigualdades sociais e com isso contribua para uma melhor qualidade de vida da população. 

O atendimento desse propósito depende de intervenções em várias áreas, sobretudo, na 

educação de forma que contribua para a elevação do nível de escolaridade, tanto no que diz 

respeito a quantidade de anos de estudo quanto a qualidade do ensino. 

 

Far-se-ia necessário, também, a implantação de programa de qualificação técnica para 

que o empreendedor tivesse a oportunidade e capacidade de iniciar e manter seu 

empreendimento; além de oferecer facilidades para a criação e formalização da atividade 
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produtiva, como a diminuição do tempo e das exigências para abertura de empresa e isenção 

temporária ou incentivos fiscais, para que os empreendimentos informais se regularizem e se 

transformem em organizações que existam de fato e de direito e, assim, possibilitem o 

aumento da renda do empreendedor. 
 
 
 Enfim, os resultados comprovam que o Banco Popular de Teresina – BPT vem 

cumprindo sua missão, pois atinge um número cada vez maior de beneficiários e contribui 

para a elevação da renda dos empreendedores que procuram por seus financiamentos. 

Todavia, como foi exposto, são necessárias outras ações governamentais que dinamizem e 

potencializem a economia do município de Teresina-PI para que o desafio de multiplicador da 

renda e redutor das desigualdades sociais seja, também, da iniciativa privada e do próprio 

munícipe. 
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