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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre o Programa de microcrédito produtivo 

orientado da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) entre os anos 2012 e 

2016. A partir da observação da dificuldade dos microempreendedores de baixa renda para 

conseguirem acessar o crédito ofertado pelo sistema financeiro tradicional, principalmente por 

não conseguirem ofertar garantias reais, verificou-se a necessidade desta pesquisa. Para tal, este 

trabalho evidencia o microcrédito produtivo orientado como produto das agências de fomento 

capaz de incentivar o desenvolvimento socioeconômico com geração de renda e emprego nas 

regiões mais pobres. Assim, este estudo demonstra o contexto institucional do sistema nacional 

de fomento e suscita-o como alternativa viável para redução da exclusão financeira dos 

microempreendedores populares. Para compreensão dessa viabilidade, além da apresentação 

das instituições financeiras de desenvolvimento, esta pesquisa se esforça para esclarecer as 

principais características envolvidas nas contratações de microcrédito produtivo orientado. 

Com base em uma revisão bibliográfica e uma análise qualitativa sobre os dados fornecidos 

pela AgeRio entre os anos 2012 e 2016, o estudo de caso desta Agência foi adotado com o 

objetivo de facilitar a compreensão do funcionamento de um programa de microcrédito 

produtivo orientado de uma agência de fomento, que opera com a missão de contribuir para o 

desenvolvimento regional. Considera-se que o Programa de MPO da AgeRio, entre 2012 e 

2016, obteve um resultado operacional eficiente, principalmente por conta da atuação dos 

agentes de crédito locais nas regiões pacificadas e nas prefeituras parceiras.  

 

Palavras-chave: Microcrédito. Microcrédito Produtivo Orientado. Desenvolvimento 

Econômico.  



ABSTRACT 

 

 

This research presents a study about the oriented productive microcredit by Rio de Janeiro State 

Development Agency (AgeRio) from 2012 to 2016. The difficulty that low income micro 

entrepreneurs have been facing to get loans in the traditional financial system – most of them 

are not able to present any guarantees-has motivated this research. That is why this study puts 

in evidence the productive microcredit oriented as a good action by the States Agencies in order 

to increase the socioeconomical development, bringing employment and money to low income 

populations. Then, this research demonstrates the function of the national funding system as a 

viable tool to reduce the financial exclusion of poor microentrepreneurs. To prove this point, 

beyond the States Agencies presentation, this study tries to clarify the hiring process as well. A 

literature review plus a qualitative analysis which was used data provided by AgeRio from 2012 

to 2016 were done as a base to this research as well. It is worth mentioning that the case study 

of AgeRio was chosen to reach a better comprehension about how oriented productive 

microcredit program works, which has a mission to contributes with regional development. 

AgeRio's MPO Program between 2012 and 2016 is considered to be operationally efficient, 

mainly because of the role of credit analysts in poor communities and partner municipalities. 

 

Keywords: Microcredit. Oriented Productive Microcredit. Development Economics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Diante de um cenário econômico global em que os indivíduos que não possuem 

garantias reais para oferecerem como contrapartida de financiamento e por isso são excluídos 

do mercado de crédito das instituições financeiras tradicionais, surge a necessidade de se 

criar formas alternativas de cessão de crédito para superar esse problema de escassez. O crédito 

é um importante instrumento para o desenvolvimento e crescimento econômico em qualquer 

economia e os bancos funcionem como elo entre o projeto e a realização da produção pelos 

empreendedores, atuando assim como fonte de recursos. A inclusão de microempreendedores, 

pessoas de baixa renda, no sistema financeiro amplia as chances de crescimento de pequenos 

negócios e dinamiza economias regionais e regiões mais pobres. Para Abramovay (2004, p. 1), 

“o acesso aos bancos é uma das mais importantes condições para aumentar as chances daqueles 

que vivem do trabalho por conta própria e próximos à linha de pobreza”. 

As instituições financeiras estão cada vez mais concentradas e menos regionalizadas. 

Além disso, os sistemas e procedimentos de qualificação de riscos de inadimplência estão cada 

vez mais despersonalizados e automatizados, fazendo com que milhões de pessoas fiquem 

excluídas financeiramente, o que se configura numa falha de mercado em que a demanda por 

crédito é muito superior à oferta. Esse problema de escassez é mais grave para os tomadores de 

crédito de baixa renda porque estão sujeitos a maiores juros, para compensar os riscos mais 

elevados, o que muito frequentemente simplesmente inviabiliza a tomada do financiamento. 

Segundo Fagundes (2015, p. 27), por causa dessa baixa oferta de crédito, “muitos 

empreendedores precisam vender o patrimônio, a casa, o carro, para conseguir o capital 

necessário aos investimentos, enquanto os bancos públicos preferem emprestar o dinheiro a 

grandes empresas”. 

O resultado da dificuldade de acesso ao crédito dos mais pobres pode ser um aumento 

da dívida dessa população. Isso porque muitas pessoas recorrem a sistemas informais de 

concessão de crédito, como empréstimos familiares e serviços de agiotagem, com juros bastante 

altos, e se submetem a práticas abusivas utilizadas pelos emprestadores para garantirem o 

pagamento do crédito. Para Lameira (2017, p. 58), isso pode ser resolvido com o microcrédito, 

uma vez que este “possibilita a liberdade dos empreendedores populares em relação aos créditos 

tomados junto àqueles que os exploram, tais como agiotas, parentes, vizinhos, fornecedores ou 

outros”.  
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 Os microempreendimentos são atividades de geração de renda, funcionando 

geralmente como uma atividade informal, por conta própria ou na situação de empregador. O 

maior e mais fácil acesso ao crédito poderia gerar o crescimento destes pequenos negócios, 

gerando benefícios, como renda e emprego, para mais membros da família e/ ou comunidade. 

É fundamental ressaltar, no entanto, que apenas o crédito, de forma isolada, não seria capaz de 

resolver todos os problemas, pois algumas comunidades convivem com outros desafios também 

urgentes. Segundo Costa (1996, p. 93), “o crescimento econômico seria o melhor remédio para 

as doenças do desemprego e da informalidade. Mas por si só também não seria suficiente para 

reduzir a pobreza nem as disparidades sociais”.  

Esse é o plano de fundo para o surgimento do microcrédito: a estruturação de uma 

política social orientada, que gera um estímulo através da concessão de crédito mais barato aos 

cidadãos mais vulneráveis da sociedade e com capacidade empreendedora. No caso brasileiro, 

com a efetivação do Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), 

segundo Reymão (2010, p. 122), “o microcrédito passou a ser reconhecido como política 

pública de desenvolvimento social e econômico, funcionando como mecanismo de combate à 

pobreza e à exclusão social no país”. 

O objeto de estudo deste trabalho é uma análise dos impactos do programa de 

microcrédito produtivo orientado da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro 

(AgeRio). Esta linha de crédito funciona como uma política de desenvolvimento regional, 

incentivando a geração de emprego e renda de microempreendedores populares. Os campos 

teóricos abordados se enquadram na área de desenvolvimento econômico e na subárea de 

conhecimento microfinanças. O trabalho explora a importância do microcrédito produtivo 

orientado (MPO) da AgeRio para o desenvolvimento econômico do Estado do RJ. Defende-se 

a hipótese de que o acesso dos microempreendedores de baixa renda ao microcrédito produtivo 

orientado pode: (i) reduzir a exclusão financeira; e (ii) contribuir para a geração de emprego e 

renda por meio do incentivo aos microempreendedores populares.  

Justifica-se esta pesquisa diante da necessidade de entender mais o MPO como 

fomento aos microempreendedores de baixa renda. Revertendo a lógica do sistema financeiro 

tradicional, o MPO, com metodologias distintas, ainda carece de análises mais detalhadas de 

seus dados. Em que pese a possibilidade de o MPO sustentar o título de eficiente política pública 

social orientada, este assunto é pouco tratado na academia. Além disso, o estudo do balanço e 

histórico do Programa de MPO da AgeRio, no período 2012-2016, constituir-se-á numa fonte 

de informação para possíveis trabalhos futuros. 
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O presente trabalho tem por objetivo geral analisar qualitativamente os resultados 

sociais e econômicos do programa de MPO da AgeRio, entre os anos 2012 e 2016, a partir de 

uma revisão bibliográfica e de séries de dados estatísticos, considerando a importância do 

agente de crédito nos resultados a serem analisados. Pretende-se alcançar como resultado desta 

pesquisa, a conclusão de que a atuação do agente de crédito local é um fator primordial para o 

sucesso do Programa de MPO da AgeRio. 

Como objetivos específicos, pretende-se: (i) distinguir os principais conceitos 

utilizados na bibliografia da área de microfinanças e microcrédito, ressaltando a atuação dos 

agentes de crédito, e como o MPO pode contribuir para a superação da pobreza, além de 

contextualizar o microcrédito no Brasil; (ii) apresentar a estrutura do sistema nacional de 

fomento (SNF), enfatizando a participação das agências de fomento com atuação regionalizada, 

com destaque para a AgeRio; e (iii) apresentar as principais características e metodologias do 

MPO, do Programa de MPO da AgeRio e alguns exemplos de casos de sucesso.  

O trabalho está estruturado em três capítulos, além desta parte introdutória e uma 

última seção com as considerações finais. Nos capítulos um e dois e em uma parte do capítulo 

três deste trabalho será realizada uma revisão bibliográfica, usando como referência autores que 

tratam de microcrédito e desenvolvimento socioeconômico, tanto no Brasil como no mundo. 

Nestes capítulos serão também apresentados os principais conceitos, experiências históricas e 

as metodologias utilizadas pelo MPO. Serão ressaltadas, ainda, as alterações da regulamentação 

relativa ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) no Brasil, com 

base na Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018. 

Ainda no capítulo três, especificamente, serão analisados, a partir de demonstrativos 

financeiros e relatórios disponibilizados em sítios eletrônicos oficiais, os resultados do 

programa MPO da AgeRio entre os anos de 2012 e 2016, relativos à taxa de inadimplência, 

valores médios dos contratos de financiamento de crédito, número de contratações, valores 

concedidos de empréstimos, regiões atendidas, setores financiados, metodologias aplicadas e 

exemplos de casos de sucesso. Os principais dados desta seção foram obtidos por meio de 

contato com os gestores atuais do Programa e por meio das informações disponibilizadas de 

forma ostensiva nos sítios eletrônicos oficiais da AgeRio. Assim, a partir de uma revisão 

bibliográfica, agrupar-se-ão as principais características do MPO para reforçar a importância 

da metodologia, considerando a teoria, e seus alcances. 

  



4 

 

Capítulo 1 – Microcrédito produtivo orientado (MPO) como instrumento de política 

pública 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos e a relação entre o 

microcrédito e o desenvolvimento econômico, defendida pelos autores. A discussão 

apresentada se estende sobre a importância do crédito para a economia, segundo Keynes (1937), 

e as principais definições de microfinanças, microcrédito e microcrédito produtivo orientado 

(MPO), segundo os diversos autores, além do conceito do desenvolvimento como liberdade de 

Amartya Sen (2010). Serão também caracterizados os tipos de empreendedores populares, 

conforme as perspectivas de Neri (2008) e da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006.  

 

 

1.1 - Definição dos conceitos de crédito, microfinanças, microcrédito e microcrédito 

produtivo orientado (MPO) 

 

 

Uma questão central nos estudos sobre o microcrédito é a diferenciação dos principais 

termos aplicados na literatura. Repetidamente, os conceitos de microfinanças são confundidos 

com os conceitos de microcrédito, sendo que o microcrédito é uma das partes englobadas pelas 

atividades das microfinanças. Já o conceito de MPO destaca a figura do agente de crédito como 

o principal ator que revela essa distinção.  

É importante enfatizar a importância do crédito para o desenvolvimento da economia 

de um país, no geral, e para um território e sua comunidade. O crédito bancário possibilita uma 

tendência de aumento da produção, pois em um ambiente de crescimento de empreendedorismo 

este passa a ser um aliado para o desenvolvimento desses negócios (KEYNES, 1937, p. 107). 

Para tal, considera-se neste trabalho empreendedores os trabalhadores por conta própria ou 

empregadores1. No Brasil, observa-se um crescimento, entre o primeiro trimestre de 2018 e o 

terceiro trimestre de 2018, do número de empreendedores (conforme demonstrado no gráfico 

 
1 Para o IBGE, a definição de conta própria é uma pessoa que trabalha com seu próprio empreendimento, com 

sociedade ou não, sem empregado e contando, ou não, com ajuda de trabalhador não remunerado membro da 

unidade domiciliar; e o empregador é, segundo o IBGE, pessoa que trabalha com seu próprio empreendimento, 

com, no mínimo um empregado e contando, ou não, com ajuda de trabalhador não remunerado membro da unidade 

domiciliar. 
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1), além disso, a baixa renda é característica típica dos empreendedores brasileiros, onde a 

maioria obtém rendimento médio mensal de até dois salários mínimos, conforme dados do 

IBGE/PNAD  (apresentados no gráfico 2) o que dificulta o acesso às linhas de crédito 

tradicionais, oferecidas pelas instituições, e contribui para a exclusão desse grupo do sistema 

financeiro (RIGO, 2014, p. 29). 

 

 

 

 

Fonte: DATA-SEBRAE, 2018. Elaboração própria. 

Fonte original: IBGE/PNAD. 
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Gráfico 2 - Renda média dos empreendedores no Brasil, entre o primeiro e o terceiro 

trimestre de 2018 

 

Fonte: DATA-SEBRAE, 2019. Elaboração própria. 

Fonte original: IBGE/PNAD. 

 

 

A dificuldade de acesso ao crédito por parte dos empreendedores de baixa renda é a 

principal razão que explica a importância das microfinanças. Segundo Soares & Melo Sobrinho 

(2008, p. 53), um dos empecilhos que segregam os empreendedores populares do sistema 

tradicional de crédito é a inexistência de mecanismos que possibilitem alternativas aos mais 

pobres apresentarem garantias. Como esses empreendedores, sumariamente, atuam na 

informalidade, apresentam maior risco para o sistema de crédito clássico, que prefere alocar os 

recursos disponíveis para clientes com melhor capacidade de pagamento, o que gera uma 

escassez de crédito para essa parcela da população (REYMÃO, 2010, p. 57). Embora as 

instituições financeiras tradicionais tenham capacidade de captar poupança, operam 

ineficientemente na concessão do crédito. Como afirmam Cacciamali, Matos & Macambira 

(2014, p. 17):  

 

 

O acesso ao mercado de serviços financeiros formais é praticamente vedado aos mais 

pobres e às empresas pequenas. Estes agentes dispõem de poucas garantias reais, ou 

até de nenhuma, para oferecer como contrapartida a empréstimos concedidos, 

característica que se conexa à insuficiência de renda e os impede a construção de uma 

prática e de um histórico bancário para a obtenção de crédito. Cria-se então uma 

espiral de retroalimentação negativa que dificulta ou simplesmente os exclui desse 

mercado.  
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O conceito de microfinanças, segundo Coelho (2006, p. 5, apud SOARES E MELO 

SOBRINHO, 2008, p. 23)2, “abrange a provisão de serviços financeiros voltados para os pobres, 

lidando com depósitos e empréstimos de pequena monta, independentemente da possível 

destinação do crédito tomado”. Podem-se exemplificar os serviços microfinanceiros como a 

captação da poupança, os créditos para melhorias em habitação, os seguros e o microcrédito. 

Dessa forma, são considerados, inclusive, os créditos destinados ao consumo, diferente das 

abordagens do microcrédito e microcrédito produtivo orientado. 

Os programas relacionados às microfinanças tiveram significativos avanços a partir 

dos anos 1990 (MATTEI, p. 48). Mattei (2001, p. 48) vislumbrava, dentro desse universo, a 

importância para o desenvolvimento dos projetos de empreendimentos como resultado de uma 

política não assistencialista dessa linha de serviços financeiros. A reinvindicação por políticas 

públicas, por parte dos empreendedores populares, elevou as microfinanças ao status de 

instrumento político, com capacidade de elevação da qualidade de vida desses empreendedores, 

através do fornecimento de crédito adequado à realidade dessas pessoas.  

Dentre os serviços financeiros oferecidos na área de microfinanças, o microcrédito é 

um dos mais importantes. Como instrumento de apoio aos pequenos negócios, o microcrédito 

tem sido caracterizado como uma eficiente ferramenta de combate à pobreza. Segundo Barone 

et al. (2002, p. 7), o microcrédito é a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos 

empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema financeiro tradicional, 

principalmente por não terem como oferecer garantias reais. Pelo fato de ser uma espécie de 

crédito alternativo, as instituições concedentes adotaram metodologias distintas do sistema 

financeiro clássico, com a finalidade de obter eficiência operacional do sistema, sem 

desconsiderar os impactos sociais envolvidos. Dessa forma, pode-se dizer que o microcrédito 

funciona como um dinamizador dos empreendimentos, gera uma oportunidade de crédito 

orientado, não exige garantias reais e busca uma redução dos custos de transação e 

financiamento, além de adequar o crédito ao ciclo do negócio dos empreendedores populares 

(DANTAS, 2012, p. 33).  

 
2 COELHO, F. C.. Duas Faces da Mesma Moeda: Alcance e Limites das Microfinanças na Luta Contra a Pobreza. 

São Paulo: USP, 2006. 75p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Teoria Econômica, 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Universidade Federal de 

São Paulo, 2006. 
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Considerado o mais importante ativista do microcrédito, o professor, fundador do 

Grameen Bank e ganhador do Nobel da Paz, Muhammad Yunus, provou que sua experiência 

em Bangladesh poderia ser aplicada em qualquer região do mundo para combater a pobreza. 

Yunus (2006, p. 224) exalta o sucesso desse tipo de crédito para financiar os empreendimentos 

em regiões mais pobres, principalmente, porque os mais pobres garantem a própria 

sobrevivência através do trabalho autônomo, sobretudo as mulheres mais pobres. Além disso, 

ele declara a importância da metodologia de orientação dos agentes de crédito, da avaliação da 

reputação dos indivíduos em uma comunidade e o desenvolvimento das liberdades desses 

indivíduos. Para Yunus (2006, p. 266), o desenvolvimento é a melhoria da qualidade de vida, 

sobretudo dos 25% mais desfavorecidos de qualquer economia, e salienta que, em muitos casos, 

o trabalho autônomo é a única solução para melhorar a sorte daqueles que estão em busca de 

emprego, mas não conseguem uma colocação.  

O microcrédito pode ser considerado uma ferramenta eficaz para alcançar 

desenvolvimento através do empreendedorismo popular. Contudo, segundo Pimentel (2009, p. 

1, apud SAMPAIO, 2017, p. 195)3, “o microempreendedor informal não consegue se estruturar, 

crescer e participar da economia formal porque não tem crédito, e não tem crédito porque 

trabalha na economia informal”. Uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), destacou que as principais dificuldades encontradas 

pelos empreendedores populares para conseguir um empréstimo eram as altas taxas de juros 

(47%), a falta de um avalista para o acesso ao crédito (19%), a falta de garantias reais por parte 

do tomador de crédito (17%) e a dificuldade de obtenção de todos os documentos contábeis e 

fiscais exigidos (11% e 11%, respectivamente). A pesquisa entrevistou 6.000 donos de 

pequenos negócios em todo o Brasil, entre junho e agosto de 2018, e os resultados apresentam 

uma margem de erro de 1% (para mais ou para menos). Os resultados são apresentados no 

gráfico 3:  

 

 
3 PIMENTEL, J. L. Políticas Públicas de Microfinanças: Análise da Atuação das Cooperativas de Crédito no Brasil 

e na Colômbia. 2009. Dissertação (Mestrado em Sociedade, Economia e Mercado) – Programa de Pós Graduação 

em Integração da América Latina. Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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Gráfico 3 - Principais dificuldades dos empreendedores populares para acessarem o 

crédito tradicional 

 

Fonte: DATA-SEBRAE, 2018. Elaboração própria. 

 

 

Essa injusta relação entre a necessidade de crédito dos empreendedores de baixa renda 

e a exclusão financeira por conta da falta de garantias reais evidenciou a necessidade de uma 

política pública que possibilitasse aos empreendedores mais pobres um aumento de renda 

através de empreendimentos próprios.  

O microcrédito possibilita ao empreendedor um crédito com uma taxa de juros menor 

do que a taxa de juros aplicada pelo mercado de crédito tradicional. Isso é possível porque as 

instituições financeiras de microcrédito utilizam uma tecnologia específica, que reduz o risco 

de inadimplência. Essa tecnologia, em geral, baseia-se em dois pontos imprescindíveis, segundo 

Dantas (2012, p. 28): (i) garantia por aval como capital social; e (ii) a atuação do agente de 

crédito. No primeiro ponto, diferentemente do sistema clássico de crédito, adota como premissa 

excluir quem não possui garantia real (alienação fiduciária); nesse caso, outra(s) pessoa(s) 

pode(m) assumir solidariamente a obrigação, por garantia pessoal (fidejussória) através do aval 

e fiança. O segundo ponto imprescindível está relacionado com a atuação do agente de crédito 

como profissional capacitado a orientar e acompanhar o tomador de crédito, invertendo a lógica 

do sistema tradicional, fortalecendo a relação da instituição que empresta e o empreendedor à 

base de confiança e proximidade. Esse sistema reduz a burocracia dos empréstimos e incentiva 

os empreendedores a realizar os pagamentos, implantando inclusive recompensas pela 

adimplência, como a concessão de maiores valores de crédito em empréstimos futuros. 
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É considerando a orientação do agente de crédito ao empreendedor que se diferencia 

o conceito de MPO e o de microcrédito. O MPO, de acordo com o Art. 1º, § 3º da Lei Nº 13.636, 

de 20 de março de 2018, fica estabelecido como o crédito concedido para financiamento das 

atividades produtivas, ressaltando a preferência do relacionamento direto com os 

empreendedores, por meio dos agentes de crédito, e com a novidade da admissão do uso de 

tecnologias digitais e eletrônicas que possam substituir o contato presencial. É considerada uma 

linha especial de crédito, destinada aos empreendedores populares, que geralmente estão 

excluídos do sistema de crédito tradicional, principalmente por falta de cumprimento das 

exigências de garantias reais, e que gerenciam empreendimentos considerados de 

sobrevivência, que surgem como resposta ao desemprego do mercado formal (REYMÃO, 2010 

e 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Reymão (2010, p. 81). Elaboração própria. 

 

  

Figura 1 - Conceitos gerais sobre microfinanças, microcrédito e microcrédito produtivo 

orientado 
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1.2 - A importância do agente de crédito e a classificação dos empreendedores populares 

 

 

É consenso na literatura sobre MPO que para o seu sucesso é essencial a presença do 

agente de crédito. Isso porque geralmente os tomadores de crédito são empreendedores 

informais, pessoas de baixa renda e com pouca escolaridade:  

 

O microcrédito orientado é uma metodologia de democratizar o acesso ao crédito 

compatível com suas necessidades, libertando os empreendedores das mãos dos 

agiotas. Entretanto, a maioria dos tomadores de empréstimo encontra-se com baixa 

escolaridade ou mínimo de acesso a informações básicas sobre economia e negócios, 

não conseguem administrar eficientemente o crédito obtido (DANTAS, 2012, p. 

32). 

 

 

Assim, o acompanhamento do agente de crédito é muito importante para melhorar as 

chances de sucesso do empreendimento (LAMEIRA, 2017, p. 87). A metodologia do MPO 

ressalta o apoio no gerenciamento do negócio do microempreendedor de baixa renda, por isso 

chama-se orientado. Além disso, faz parte da exigência legal e está descrito na Lei que dispõe 

sobre o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO): “o primeiro 

contato com os empreendedores, para fins de orientação e obtenção de crédito, dar-se-á de 

forma presencial” (BRASIL, 2018). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Lameira (2017, p. 30). Elaboração própria. 

 Figura 2 - O agente de crédito como elo entre a instituição financeira e o empreendedor 
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Essa abordagem sobre o crédito cumprindo uma função praticamente social, à luz de 

Gary Dymski (2000, p. 97), é possível se a análise focar sobre a importância dos bancos na 

estrutura financeira. Como as regiões mais pobres têm a possibilidade de surgimento de 

negócios empreendedores, a eficiência social bancária e a caracterização do crédito como bem 

público são importantes conceitos para entender como o microcrédito rompe com a lógica 

discriminatória dos bancos. Para haver eficiência social, segundo Dymski (2000, p. 97), os 

bancos deveriam financiar preferencialmente atividades empreendedoras, mesmo de pessoas 

sem garantias reais para oferecerem. Caso isso não ocorra, os bancos contribuem para o 

alargamento da exclusão financeira e dificultam o desenvolvimento de famílias e comunidades 

mais pobres. Sob a ótica do crédito como bem público, o autor ressalta que os bancos possuem 

autorização para captarem recursos de todos, porém só financiam alguns, excluindo, 

majoritariamente, as atividades empreendedoras que possuam maior risco e menor retorno 

financeiro.  Feitosa & De Oliveira (2015, p. 7) defendem que, 

 

 

A eficiência social relacionada ao mercado financeiro, bem como, a geração de 

externalidades positivas através da adoção de políticas sociais adequadas, se 

coadunam diretamente com a questão da facilitação e democratização do crédito, 

especialmente no que tange às políticas de microcrédito, resultando em promoção do 

desenvolvimento. 

 

 

O que se espera dessas instituições é que suas atuações de intermediação contribuam 

para a integração dos empreendedores populares no processo produtivo, uma vez que são os 

principais demandantes do microcrédito. Os microempreendedores populares podem ser 

classificados segundo o porte, considerando o nível de renda média mensal e segundo o 

faturamento anual. A principal diferença entre os dois tipos de classificação é que a 

classificação por porte considera inclusive os empreendedores informais que possuam 

atividades em níveis de subsistência.  

Podem ser classificados em três categorias, de acordo com o porte, segundo Neri 

(2008, p. 208): (i) empreendedores em níveis de subsistência (com renda média mensal de até 

R$ 1.000,00); (ii) empreendedores em níveis de acumulação simples (com renda média mensal 
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entre R$ 1.000,00 até R$ 5.000,00); e (iii) empreendedores em níveis de acumulação ampliada 

(com renda média mensal acima de R$ 5.000,00). Os empreendedores do primeiro caso atuam 

informalmente, geralmente trabalham em suas próprias residências e não geram emprego 

adicional, pois remuneram somente a si mesmos e, dessa forma, garantem a subsistência 

familiar. Já no segundo caso, atuam informalmente e formalmente, quando são 

microempreendedores individuais. Contudo, revelam insuficientes ferramentas de controles 

administrativos e dependem de financiamento para capital de giro e investimentos. E, no 

terceiro nível de atividade, o de acumulação ampliada, são os empreendedores que desenvolvem 

atividade formal e possuem maiores estruturas de negócios. 

A segmentação adotada pelo SEBRAE, por sua vez, segue a Lei Complementar Nº 

123, de 14 de dezembro de 2006 e define três tipos de microempreendimentos: (i) o 

microempreendedor individual com faturamento anual de até R$ 81.000,00; (ii) a microempresa 

com faturamento anual de até R$ 360.000,00; e (iii) a empresa de pequeno porte com 

faturamento anual entre R$ 360.000,00 e R$ 4.800.000,00. Segundo pesquisa do SEBRAE 

(2018), 61% dos empreendedores tinham faturamento abaixo dos R$ 81.000,00 (resultados 

apresentados no gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4 - Faturamento anual dos empreendedores 

 

Fonte: DATA-SEBRAE, 2018. Elaboração própria 
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Segundo o SEBRAE (2019), dos 24,9 milhões de empreendedores brasileiros, cerca 

de 35% recebem até um salário mínimo (SM); 24% recebam entre um e dois SM; 17% entre 

dois e três SM; 11% entre três e cinco SM; e 13% recebem mais do que cinco SM (gráfico 5), 

o que corrobora a opinião que a maior parte dos empreendedores, no Brasil, está no grupo de 

baixa renda. 

 

 

Gráfico 5 - Rendimento dos empreendedores brasileiros 

 

Fonte: Pesquisa GEM, SEBRAE e IBQP (2015). Elaboração própria. 

 

 

A baixa renda dos empreendedores populares os condiciona a uma situação 

desfavorável quando se candidatam a tomar empréstimos no sistema bancário tradicional. O 

microcrédito é direcionado para este público, considerando o fato de serem apoiados pelos 

agentes de crédito ser um grande impulsionador desses pequenos empreendimentos. O que se 

espera com a atuação do agente de crédito é muito mais do que inverter a lógica tradicional do 

sistema bancário, mas contribuir para que os riscos envolvidos nos investimentos a esses 

negócios sejam diminuídos e a chance de sucesso cresça e, de fato, os empreendedores 

populares rompam com a condição de baixa renda.  
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1.3 – Superação da condição de baixa renda através do MPO 

 

 

O termo desenvolvimento sofreu diversas alterações em seu significado 

socioeconômico ao longo do tempo. Para Amartya Sen (2010, p. 28) “uma concepção adequada 

de desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de riqueza e do crescimento do Produto 

Nacional Bruto e de outras variáveis relacionadas à renda”. Dessa forma, para este autor, há 

uma necessidade de analisar as consequências do aumento de renda na vida das pessoas. 

Amartya Sen é um economista indiano, laureado pelo prêmio Nobel de Economia, no 

ano de 1998, e é considerado um referencial na teoria da escolha social e economia do bem-

estar. Suas obras ressaltam a importância da análise de resultados econômicos de cunho social, 

tais como a desigualdade, a justiça, pobreza e miséria, ética e as suas relações com o 

desenvolvimento. 

Neste trabalho será utilizada a abordagem do “desenvolvimento como liberdade”. Para 

tal, Sen (2010, p. 29) não considera o crescimento econômico como um fim em si mesmo, em 

contraposição às concepções que interpretam o desenvolvimento apenas pelos resultados do 

crescimento do Produto Nacional, Renda Nacional e de variáveis que mensuram aumento das 

riquezas. Para o autor, esse aumento das riquezas deve expandir liberdades e expandir a 

qualidade de vida das pessoas:  

 

 

O desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo com a melhora da qualidade 

de vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades que 

temos razão para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas 

também permite que sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas 

volições, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo 

(SEN, 2010, p. 29). 

 

 

Sen (2010, p. 32), distingue os conceitos de liberdade em: (i) substantivas; e (ii) 

instrumentais. O primeiro conceito está relacionado às capacidades elementares dos indivíduos. 

O segundo conceito guarda relação com as (i) liberdades políticas, (ii) facilidades econômicas, 

(iii) oportunidades sociais, (iv) garantias de transparência, e (v) segurança protetora. No geral, 

a livre expressão e a democracia como liberdade política geram uma elevação da segurança 
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econômica; já a ampliação dos serviços de saúde e educação geram oportunidades sociais que 

facilitam a participação das pessoas na economia. Nesse sentido, as políticas públicas podem 

gerar oportunidades de participação na economia e são consideradas facilidades econômicas 

que visam a geração de renda e aumento de riqueza das pessoas.  É sob o princípio das 

liberdades sendo o fim e os meios principais do desenvolvimento que a teoria senista se baseia 

(LAMEIRA, 2017, p. 64).  

As liberdades instrumentais são complementares entre si e geram um aumento das 

capacidades básicas das pessoas, quando são impulsionadas. Essa perspectiva da liberdade 

básica dos indivíduos como fim e meio do desenvolvimento, promove uma preocupação maior 

sobre como a renda das pessoas impactam nos seus modos de viver, sem desconsiderar a 

diversidade humana e suas diferentes prioridades, necessidades e características. Então, 

considerando que a renda permite às pessoas fazerem escolhas, a falta ou insuficiência dela 

restringe a liberdade de escolher produtos e serviços, inclusive de bens essenciais, que estas 

valorizam e acham importante. A pobreza é um fator de restrição de capacidades básicas 

(LAMEIRA, 2017, p. 66). 

O MPO, por sua vez, é destinado aos microempreendedores de baixa renda, o que 

corrobora com a visão de que este serve como instrumento de democratização do crédito. Para 

Constanzi (2002, p. 21), o MPO é um mecanismo autossustentável de combate à pobreza e à 

exclusão social, de forma que os programas relacionados devem atender às metodologias 

específicas e devem estar voltados ao público alvo adequado, ou seja, microempreendedores 

com dificuldades de acesso ao crédito formal. Além disso, ele defende que as políticas que 

fomentam o microcrédito não devem desconsiderar a integração de outras ações públicas de 

desenvolvimento, como acesso à saúde, educação, assistência social e capacitação profissional.  

Para reverter a situação de pobreza em uma economia, Yunus (2006, p. 267) sugere 

políticas incentivadoras do microcrédito. O autor também considera o desenvolvimento além 

da tradicional renda per capita. Ele faz uma separação nos conceitos de crescimento e 

desenvolvimento econômico através da metáfora de vagões de um trem de ferro, sem 

desconsiderar que o crescimento econômico seja necessário para haver desenvolvimento. O 

simples movimento desse trem (crescimento econômico) não garante que todos os vagões irão 

se mover na mesma velocidade e nem todos seguirão, inclusive, a mesma direção. Ele considera 

que o microcrédito seja capaz de colocar o “motor” das camadas mais vulneráveis em 
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movimento, em contrapartida aos projetos de grande vulto econômico que, geralmente, 

beneficiam grupos mais ricos, ou os “vagões da primeira classe”.  

Esses grandes projetos são capazes de gerar o benefício do emprego, ao custo de 

isenções fiscais, impactos ambientais e, na maioria dos países em desenvolvimento, esse 

investimento externo não fica no país. Para Yunus (2006, p. 268), incentivar o trabalho 

autônomo é melhor para os pobres do que o esforço nacional de atrair grandes empresas:  

 

 

Para erradicar a pobreza é preciso tomar medidas mais globais e profundas que a 

simples criação de empregos. Não é o trabalho que salva os pobres, mas o capital 

ligado ao trabalho; na maioria dos casos esse capital elimina a pobreza a um custo 

nulo ou mínimo para o contribuinte (YUNUS, 2006, p. 270). 

 

 

Para sair da pobreza, muitas pessoas empreendem negócios por conta própria e, dessa 

forma, esperam aumentar suas rendas para disporem de uma melhor qualidade de vida. As 

dificuldades encontradas pelos empreendedores populares para conseguir crédito para pôr em 

funcionamento seus empreendimentos explicita uma necessidade de regulação financeira em 

prol do desenvolvimento econômico e social. O aumento de renda, nesse caso, nem sempre será 

suficiente para melhorar as condições de vida dessas pessoas, mas é necessário para superar as 

barreiras que a pobreza impõe:  

 

 

Nesse contexto, a regulação do mercado financeiro, especialmente no que tange ao 

incentivo a políticas de microcrédito, deve ser realizada na perspectiva da promoção 

do desenvolvimento, entendido como processo que não se restringe aos aspectos 

econômicos, abrangendo aspectos sociais, ambientais, políticos etc. Neste ponto, 

observa-se a relação necessária entre a regulação financeira e a promoção dos direitos 

humanos, reconhecendo que o crescimento econômico, sem a efetiva consagração dos 

direitos sociais, não permite a evolução da condição humana, posto não incluir 

socialmente e não atuar para a diminuição da pobreza que assola grande parte do 

mundo (FEITOSA E DE OLIVEIRA, 2015, p. 4). 
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1.4 – Microcrédito no Brasil: Estrutura organizacional do SFN e o Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) 

 

 

Instituir o microcrédito como política pública é uma alternativa viável para reduzir o 

desemprego causado pelo movimento político e econômico global, resultantes de políticas 

neoliberais e recessão econômica. O fomento à iniciativa microempreendedora, como política 

de geração de renda e trabalho, passa pela necessidade de oportunizar o microcrédito aos 

microempreendedores de baixa renda (SACHS, 2001 apud ESTIGARA, 2008, p. 143-144)4:  

 

 

O microcrédito permite livrar as pessoas da pobreza e oportunizar o desenvolvimento 

sustentável, fulcrado no gozo e fruição dos direitos de cunho civil, político, 

econômico, social, cultural e ambiental (ESTIGARA, 2008, p. 144). 

 

 

No Brasil, o Sistema Financeiro Nacional (SFN) é um conjunto de organizações 

subdivididas em subsistemas (i) normativo; (ii) supervisor; e (iii) operacional. O funcionamento 

do subsistema operacional deve estar de acordo com as normas criadas pelo subsistema 

normativo que será constantemente verificado pelo subsistema supervisor. É por este canal – 

SFN – que fluem os investimentos e a circulação da maior parte dos ativos e passivos da 

sociedade (BCB, 2019). 

O subsistema normativo é representado pelo Conselho Monetário Nacional, que é o 

órgão responsável pela criação de normas e resoluções para a condução de políticas e diretrizes 

do sistema financeiro. O subsistema supervisor é formado por órgãos executivos, responsáveis 

pela fiscalização dos objetos legais criados pelo CMN, que integram o Banco Central do Brasil 

(BCB) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e cuja função é supervisionar os assuntos 

envolvidos com moeda, crédito, capitais e câmbio. No subsistema operacional encontram-se as 

instituições que realizam a intermediação financeira entre os agentes superavitários e 

deficitários, bancários ou não, com ou sem vínculo governamental (BCB, 2019). 

 
4 SACHS, I. O zero que falta. Como tornar o microcrédito mais acessível para os microprodutores? O Estado de 

S. Paulo, São Paulo, 17 mar. 2001, Caderno B, p. 2. 
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Em relatório de 2012, o Grupo de Trabalho Sistema Financeiro Nacional, da 3ª Câmara 

de Coordenação e Revisão (Consumidor e Ordem Econômica) do Ministério Público Federal 

(BRASIL, 2012) apresentou metas relativas ao microcrédito publicadas pelo Banco Central do 

Brasil no documento, “Brasil 2022: decida o seu FUTURO”. Uma das metas era a ampliação 

dos serviços microfinanceiros no Brasil, ressaltando sua importância para a diminuição das 

desigualdades relativas ao acesso ao crédito e demais serviços financeiros, principalmente da 

população de mais baixa renda (figura 3).  

 

Figura 3 - Meta do BCB para 2022: promoção dos serviços microfinanceiros 

 

  Fonte:  Ministério Público Federal (3ªCCR), 2012. 

 

 

Segundo o SEBRAE (2016), as organizações que operam o microcrédito podem ser 

classificadas segundo suas características e subordinação hierárquica, ressaltando-se que todas 

as organizações microfinanceiras (IMF) podem operar com microcrédito. Dessa forma, as 

classificações possíveis para essas organizações são: (i) instituições reguladas, as que possuem 

vínculo de supervisão com o Banco Central do Brasil e são autorizadas a comporem o Sistema 

Financeiro Nacional (SFN). A subclassificação dessas instituições considera a relação com o 

SFN e com a sociedade, diferenciando entre as instituições captadoras de recursos e as que não 

possuem autorização para captarem recursos junto ao público (figura 4); e (ii) instituições não 

reguladas, que são operadoras do microcrédito mas não compõem o SFN, tendo atuação restrita 

em relação às instituições reguladas. As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP’s), Organizações não governamentais (ONG) e programas e fundos financeiros de 

governo constituem este grupo de organizações não reguladas.  
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Em 2005, no sentido de instituir um plano de estado para o microcrédito financiar e 

apoiar a geração de renda e trabalho, foi instituído o Programa Nacional de Microcrédito 

Produtivo Orientado – PNMPO, através da Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005. Em 2018, a 

Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, revogou diversos dispositivos da lei anterior e impôs 

importantes alterações. Essa nova lei estabeleceu as visitas obrigatórias do agente de crédito 

apenas no primeiro contato, e ampliou o acesso dos microempreendedores com renda bruta de 

até 200 mil reais. Alei anterior estabelecia um limite de 120 mil reais. Essa nova lei também 

aumentou as fontes de recursos para os financiamentos, podendo ser oriundas de receitas 

orçamentárias federais e de fundos regionais, além do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) 

e de uma parte dos depósitos à vista compulsórios no BCB (BRASIL, 2018). 

As mudanças na lei tiveram como objetivos: (i) incentivar a geração de trabalho e 

renda entre os microempreendedores populares; (ii) disponibilizar recursos para o MPO; e (iii) 

oferecer apoio técnico às instituições de MPO, com vistas ao fortalecimento institucional destas 

para a prestação de serviços aos empreendedores populares. Esses objetivos, na verdade, 

também compunham a versão anterior e denotam o esforço de instituir uma política pública do 

microcrédito. Este Programa tem sido monitorado e debatido entre os agentes que operam 

microcrédito:  

Fonte:  SEBRAE, 2016. Elaboração própria. 

Figura 4 - Instituições que operam microcrédito que são classificadas como 

reguladas 
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Na condição de instituição inovadora, o Programa, precisou nesses últimos anos de 

ser totalmente construído, tanto a sua estrutura administrativa e orçamentária quanto 

a formulação de políticas públicas adequadas ao setor, por meio de uma interação 

permanente com outros órgãos governamentais e com a comunidade do microcrédito 

(BRASIL, 2017, s/p). 

 

 

Em 2018, 118 instituições cadastraram-se no PNMPO para enviar informações e 

compor o relatório de execução do exercício. As organizações que estão cadastradas no 

PNMPO são também conhecidas como Instituições Financeiras de Desenvolvimento (IFDs).  

Dentre as 118 IFDs cadastradas, quarenta e oito eram OSCIP’s, quarenta e sete Cooperativas 

de crédito, nove Agências de Fomento, seis Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à 

Empresa de Pequeno Porte (SCMEPP), sete bancos públicos e um banco comercial.  

Segundo Nunes, Sales e Carvalho (2019, p. 11) “O PNMPO, por se tratar de programa 

para atividades de pequeno porte, os tomadores não são necessariamente empreendedores 

formais, com base nesta informação, há um predomínio de clientes informais”. Considerando 

isto, o crescimento da informalidade, embora não desejada, é fato resultante de um baixo 

crescimento econômico brasileiro entre os anos 2014 e 2016 (inclusive com retração no PIB 

em 2015 e 2016), segundo o IBGE. Dessa forma, ao buscar alternativas de geração de emprego 

e renda, as pessoas trabalham, inclusive, na informalidade. Esses trabalhadores, considerados 

aqui neste trabalho também como microempreendedores de baixa renda, podem desenvolver 

seus negócios, com orientações dos agentes de crédito e a aplicação adequada dos créditos 

disponibilizados.  

Foram atendidos entre 2008 e 2018 mais de 35 milhões de microempreendedores (no 

acumulado). De forma que já foram realizadas mais de 41 milhões de operações de microcrédito 

equivalentes a R$ 92 bilhões investidos no segmento, como mostra o gráfico abaixo (BRASIL, 

2019). Contudo, ao observar o número de possíveis demandantes (principalmente os 

trabalhadores informais) este número de clientes atendidos pode ser ampliado. Ainda no gráfico 

abaixo, pode-se observar a expansão no atendimento aos microempreendedores entre os anos 

2008 até o ano de 2013. Entre 2014 e 2016, o número de atendimentos sofreu forte retração 

com aparente estagnação entre 2016 e 2018 (com tendência de recuperação). O que pode 

explicar a queda nos atendimentos, a patamares iniciais do programa, foi o período de 
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instabilidade econômica enfrentada pelo país nos referidos anos e/ou a falta de atratividade aos 

empreendedores populares nos programas de microcrédito (NUNES, SALES E CARVALHO, 

2019, p. 13).  

 

 

Gráfico 6 - Série histórica do número de microempreendedores atendidos, no âmbito do 

PNMPO, entre os anos 2008 e 2018 

 

Fonte:  Ministério da Economia, 2019. Elaboração Própria. 

Fonte original:  CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC. 

 

 

Ou seja, pode-se concluir que o MPO é um instrumento importante de política pública 

para redução do desemprego e geração de renda. O crescimento do empreendedorismo 

brasileiro que realmente gera redução de desigualdade depende fundamentalmente da expansão 

do acesso ao microcrédito, o que implica a inclusão de pessoas de baixa renda ao mercado 

produtor. A demanda por microcrédito é maior do que a oferta, dado o número de clientes 

atendidos frente ao número de trabalhadores informais no Brasil. Os esforços relevantes neste 

sentido, no Brasil, podem ser exemplificados pela implantação do PNMPO e do fomento ao 

investimento das IFDs.  
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Capítulo 2 – O Sistema Nacional de Fomento (SNF): O MPO das Agências de Fomento 

 

 

Neste capítulo será apresentado o contexto em que está inserida a AgeRio e suas 

principais atividades e objetivos. Nesse sentido, abordar-se-á o Sistema Nacional de Fomento 

(SNF), destacando o papel das agências de fomento (AFs) na estrutura do SNF. Além disso, 

tenta-se evidenciar a importância da participação da AgeRio no fomento às micro, pequenas e 

médias empresas (MPMEs) que atuam no Estado do Rio de Janeiro (RJ), num contexto de 

elevação da informalidade e do empreendedorismo em resposta ao aumento do desemprego nos 

últimos anos.  

 

 

2.1 – O Sistema Nacional de Fomento (SNF) 

 

 

A constituição de um SNF faz parte de uma estratégia de regulação do mercado 

financeiro brasileiro visando maior eficiência, supondo a necessidade de regulação para o bom 

funcionamento do mercado financeiro. O SNF é importante para garantir que mesmo 

investimentos de mais alto risco e/ou menor retorno sejam realizados, quando forem julgados 

de interesse público. Esse é o caso do microcrédito que é uma das operações das microfinanças 

e são fontes de financiamento especialmente destinados a empreendedores de menor porte, 

residentes em comunidades e regiões mais pobres. Seguindo essa estratégia, há uma 

possibilidade de uma maior inclusão financeira dessas comunidades, através de financiamento 

a seus microempreendedores. O resultado esperado é que, a partir da maior capacidade de gerar 

renda e emprego, haja uma consequente redução da desigualdade no Brasil, provocadas pela 

lógica do sistema financeiro tradicional (BNDES, 2018). Cunha, Prates & Carvalho (2016, p. 

278) destacam que:   

 

 

É importante, igualmente, detalhar o papel das atividades de microfinanças como 

parte do SNF. As microfinanças ganharam destaque nas últimas décadas pela 

percepção das implicações negativas da dificuldade de acesso a financiamento por 

parte de microempreendedores, indivíduos de renda baixa ou muito baixa. O valor 

muito reduzido e a ausência de garantias formais colocam essas operações fora do 
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interesse dos bancos privados, deixando os demandantes limitados ao 

autofinanciamento ou à obtenção de crédito com fornecedores ou com agiotas. 

 

 

Os modelos de origem keynesiana, segundo Leão (2018, p. 70), pressupõem “falhas 

de mercado” que impedem a eficiência das operações financeiras sem a intervenção pública. 

Enquanto isso, os modelos com base na teoria neoclássica não encontram justificativas para a 

intervenção estatal, pois baseiam-se nos pressupostos de concorrência perfeita, informações 

perfeitas e sem custos, e, dessa forma, ignoram as “falhas de mercado”. Ou seja, com base nos 

modelos de origem neoclássica, os mercados têm a capacidade de autorregulação pois são 

eficientes por si só. Sobre eficiência dos mercados e as hipóteses fundamentais para o equilíbrio 

perfeito, Oreiro (2002, p. 16) considera que:  

 

 

Os teoremas fundamentais da economia do bem-estar - de que todo o equilíbrio de 

mercado é eficiente no sentido de Pareto; e que uma alocação de bens eficiente no 

sentido de Pareto é um equilíbrio competitivo para algum conjunto de preços relativos 

– estão baseados em duas hipóteses fundamentais – a saber : que os mercados são 

completos e que a informação é exógena (ou seja, não é afetada pelas ações que um 

participante do mercado pode tomar).  

 

 

Contudo, segundo Oreiro (2002, p. 13), o mercado financeiro possui falhas de 

“concorrência imperfeita e informação imperfeita”. A informação imperfeita afeta as decisões 

estratégicas dos agentes financeiros. A assimetria de informação, por exemplo, ocorre quando 

as partes relacionadas não possuem as mesmas informações sobre o objeto a ser negociado. Da 

assimetria de informação podem derivar duas situações: (i) seleção adversa (ex-ante); e (ii) risco 

moral (ex-post). A seleção adversa está relacionada à situação em que os bancos e demais 

concedentes de crédito não conseguem avaliar se os tomadores de crédito são bons ou maus 

pagadores. De fato, os tomadores de crédito não são incentivados a prestarem informações da 

saúde financeira dos seus negócios que lhe renderiam contratos desfavoráveis, como o aumento 

da taxa de juros, por exemplo. Já o risco moral está relacionado à possibilidade de o tomador 

de empréstimo não honrar o contrato e desviar a finalidade do uso do crédito para investimentos 

de maior risco. Por outro lado, os credores não são incentivados ao monitoramento contínuo do 

uso do crédito cedido porque isto aumentaria os seus custos (CAMPOS, 2008, p. 287; REIS, 

2012, p. 11). 
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Segundo Ferreira (2005, p. 22) a “concorrência imperfeita” presente no mercado 

financeiro pode ser melhor categorizada como “concorrência monopolística”, dado o esforço 

natural para a consolidação bancária no intuito de aumentar o poder de mercado. Esse aumento 

de poder de mercado significa maiores margens de concessão de crédito, o que geralmente está 

associado à concessão de crédito para as empresas com maior capacidade de pagamento, 

provocando exclusão financeira e manutenção ou expansão da desigualdade. A concentração 

de agentes financeiros que priorizam empresas de maior porte, resulta em racionamento de 

crédito. De maneira dissemelhante, IFDs, como as Agências de Fomento (AFs) e os bancos de 

desenvolvimento (BDs) – por atuarem mais próximos dos seus clientes - operam mais 

concessões de empréstimos às empresas de menor porte, pois têm menos dificuldades de 

obterem informações mais difíceis e importantes para a concessão de empréstimos. Leão (2018, 

p. 70) destaca a importância de um SNF que coopere com o objetivo de reduzir desigualdades 

de acesso ao crédito causadas pelas imperfeições de mercado, para ele:  

 

 

As falhas, incertezas e incompletudes dos mercados financeiros tradicionais são 

justificativas concretas para a conformação de um Sistema Nacional de Fomento 

(SNF). As diferenças entre regiões no que tange ao desenvolvimento econômico são 

reforçadas pela falta de acesso ao crédito nas regiões periféricas. Se, por um lado, o 

acesso ao crédito é importante para turbinar o processo de crescimento econômico, 
sua ausência, concentração ou redução de importância contribui para reforçar as 

desigualdades regionais e perenizar o status quo vigente (LEÃO, 2018, p. 70). 

 

 

O SNF foi implementado entre os anos 1960-1970 durante as reformas financeiras 

realizadas durante a década de 1960. Destas reformas fizeram parte a criação do Banco Central 

do Brasil – anteriormente o Banco do Brasil fazia as funções de banco central e banco comercial 

estatal – e a legislação para organização do sistema financeiro, além da criação do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), além dos bancos de desenvolvimento dos 

estados, como estratégia de promoção do desenvolvimento. O SNF representava os esforços e 

interesses dos governos estaduais em financiar projetos regionais (PINTO, PAULA & 

SALLES, 2007, p. 143). 

Inicialmente, os bancos de desenvolvimento dos estados responderam precipuamente 

às necessidades de investimento com foco no desenvolvimento regional. A preocupação inicial 

era com a “canalização dos fundos disponíveis” aos programas de desenvolvimento estaduais, 

em harmonia com os programas federais. Como resultado, “articulou-se entre os anos 1960 e 
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1970 o sistema público nacional de fomento, tendo-se como centro irradiador de políticas o 

BNDE e como instrumento de construção de oportunidades locais os bancos de 

desenvolvimento estaduais”. (PINTO, PAULA & SALLES, 2007, p. 144) 

Segundo Horn & Feil (2019, p.235), a importância dada ao desenvolvimento regional 

estimulou a criação de bancos regionais. Esses bancos de atuação local tinham a função de 

investir nas atividades de produção das regiões a fim de gerarem renda e trabalho. Foram criadas 

48 instituições financeiras públicas entre 1952 e 1992. Destaca-se que muitas dessas instituições 

foram privatizadas e extintas e que outras sofreram um processo de transformação em Agências 

de Fomento (AFs), ou seja, instituições não-bancárias, mas com vínculo com as Unidades da 

Federação onde estão situadas – as AFs foram criadas pelos governos dos estados, segundo a 

Resolução nº 2.574 do CMN, de 17 de dezembro de 19985. 

Atualmente o Sistema Nacional de Fomento (SNF) é formado pelas instituições 

financeiras de desenvolvimento (IFDs), que são os bancos públicos da União, bancos de 

desenvolvimento, cooperativas de crédito, bancos cooperativos, bancos comerciais estaduais 

com carteira de desenvolvimento, agências de fomento, além da Finep (Financiadora de Estudos 

e Projetos) e do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). As 

IFDs estão reunidas e representadas pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), 

que estrutura planos e estratégias voltadas ao fortalecimento do SNF, segundo a ABDE (2018, 

p. 8). O Quadro abaixo representa todas as trinta IFDs que estão reunidas e agrupadas no SNF. 

Pode-se observar que a maior parte do SNF é composto pelas AFs sendo dezesseis no total. 

 

 

Quadro 1 - Instituições Financeiras de Desenvolvimento no Brasil 

(continua) 

Bancos Públicos comerciais 

com carteira de 

desenvolvimento 

Banco do Estado do Pará - Banpará 

Banco de Brasília - BRB 

Bancos de desenvolvimento 

controlados por Unidade de 

Federação 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - 

BRDE 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG 

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES 

 
5 A Resolução nº 2.574 do CMN, de 17 de dezembro de 1998, criou as AFs, sofrendo alterações na Resolução nº 

2.828 de 2001, e alterações posteriores pelas Resoluções nº 3.757 de 2009, 3.834 de 2010 e 4.023 de 2011. 



27 

 

Quadro 1 - Instituições Financeiras de Desenvolvimento no Brasil 

(continuação) 

Bancos Cooperativos 

Sistema de cooperativas de crédito rural solidário do 

Brasil - CRESOL 

Sistema de Crédito Cooperativo - SICREDI 

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB 

Bancos Públicos Federais 

Banco do Brasil - BB 

Banco do Nordeste - BNB 

Banco da Amazônia 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

- BNDES 

Agências de Fomento 

Agência de fomento de Alagoas S/A 

Agência de fomento de Goiás S/A 

Agência de fomento do Amapá S/A 

Agência de fomento do estado de mato grosso S/A - 

Desenvolve MT 

Agência de fomento do estado de Pernambuco S/A 

Agência de fomento do estado de Roraima S/A 

Agência de fomento do estado de santa Catarina S/A - 

BADESC 

Agência de fomento do estado do Amazonas S/A - 

AFEAM 

Agência de fomento do estado do Rio de Janeiro S/A - 

AgeRio 

Agência de fomento do estado do Tocantins S/A 

Agência de fomento do Paraná S/A 

Agência de fomento do Rio Grande do Norte S/A 

Agência de fomento e desenvolvimento do estado do Piauí 

S/A 
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Quadro 1 - Instituições Financeiras de Desenvolvimento no Brasil 

(conclusão) 

 

BADESUL Desenvolvimento S/A 

DESENBAHIA 

Desenvolve SP 

Financiadora de Estudos e Projetos -FINEP  

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE  

 

Fonte:  Banco Central do Brasil, 2019; ABDE, 2019. Elaboração própria. 
 

 

A atuação do SNF possui uma característica contracíclica aos movimentos de baixa 

oferta de crédito privado. Segundo Cunha, Prates e Carvalho (2016, p. 277), quando a economia 

entra em fase de baixo crescimento, o crédito privado retrai, naturalmente, porém a demanda 

por crédito das empresas pode ser sustentada pelo SNF. Sendo assim, o SNF, nesse caso, pode 

atuar de forma contracíclica e desempenhar a função de instrumento de política monetária por 

meio das IFDs. Horn (2018, p. 7) afirma que:  

 

 

Um SNF eficiente propulsiona o investimento, incentiva a inovação, atua nas falhas 

de mercado, aumenta a capilaridade do sistema financeiro nacional, age como um 
braço para as ações das políticas públicas, direcionando e democratizando o crédito, 

e opera com políticas contracíclicas. 

 

 

Segundo Fuchsloch (2018, p. 44), as IFDs complementam o sistema financeiro nos 

locais e setores econômicos que os agentes bancários privados estão desinteressados por causa 

das vulnerabilidades, incertezas e riscos envolvidos. Além disso, atuam como financiadoras de 

investimentos das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) como estratégia de geração 

de emprego e renda. 

Nesse sentido, Leão (2018, p. 73) defende que as AFs têm grande chance de atuar de 

forma eficiente na região que estiver situada, provendo crédito e microcrédito aos projetos 

relacionados com MPMEs.  Por meio deste instrumento o SNF possui capilaridade nas diversas 

regiões do Brasil – são dezesseis estados que possuem uma Agência - e com capacidade de 
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contribuir para a ampliação do sistema microfinanceiro. Dessa forma, por meio das Agências, 

o microcrédito pode ser viabilizado aos microempreendedores populares destas regiões, 

atendendo às demandas por crédito com orientação produtiva. 

 

 

2.2 – Agências de Fomento (AFs) 

 

 

As AFs estão condicionadas por força de lei a fatores que corroboram sua missão com o 

desenvolvimento regional. São IFDs não bancárias, sociedade anônima de capital fechado, 

controlada pela Unidade Federativa a que estiver submetida só podendo existir uma em cada 

estado (na figura 3, poderá ser observado as principais características da AFs). Seguindo a 

definição do Banco Central do Brasil (2019), “Agência de Fomento é a instituição com o 

objetivo principal de financiar capital fixo e de giro para empreendimentos previstos em 

programas de desenvolvimento, na unidade da Federação onde estiver sediada”. Por sua 

obrigatoriedade de atuar nas regiões estaduais e pelo conhecimento das especificidades desses 

locais, pode-se considerar que estas Agências podem contribuir para o desenvolvimento 

regional.  Considerando isto, Leão (2018, p.76) define que:  

 

 

Agências Financeiras de Fomento têm por missão serem o catalisador da economia e 

atuar por grupos organizados, como cooperativas, associações, cadeias produtivas, 

arranjos produtivos locais, centrais de negócios, sistemas locais de inovação, dentre 

outros. É importante que estes organismos sejam validados no papel de organização 

da demanda para calibrar a oferta de crédito sob medida na economia local. Com isso, 

estarão contribuindo sobremaneira para o bom desenvolvimento do SNF. 
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Figura 5 - Características das Agências de Fomento 

 
 

 Fonte: Fomento Paraná, 2019. Elaboração própria.  

 

 

Isto posto, pode-se considerar que os estados e o Distrito Federal possuem autonomia 

para criar AFs para “financiar capital fixo e de giro para empreendimentos previstos em 

programas de desenvolvimento” (BCB, 2019). Isso não significa que todos os estados terão 

uma agência, mas que podem constituir uma. Atualmente, no Brasil, dezesseis AFs (conforme 

pode ser observado no quadro 1) estão em operação com a finalidade de fomentar investimentos 

nas áreas de infraestrutura, MPMEs, no setor industrial, de comércio e de serviços. Além disso, 

as AFs podem estabelecer linhas de crédito a projetos municipais que estejam alinhados com 

os programas de desenvolvimento. Segundo Horn e Feil (2019, p. 245), as principais atividades 

desenvolvidas pelas AFs são: (i) crédito de longo prazo para MPMEs e demais empresas 

atuando em atividades de produção e cooperativismo; (ii) crédito para capital de giro; (iii) MPO 

e microfinanças; (iv) crédito para inovações; e (v) crédito para o setor público investir em 

infraestrutura. 

As AFs são resultantes do processo de transformação das instituições financeiras que 

eram mantidas sob controle estatal, conforme Medida Provisória (MP) nº 2192, de 20016. Essa 

 
6 BRASIL. Medida Provisória nº 2192-70, de 24 de agosto de 2001. Estabelece mecanismos objetivando incentivar 

a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de 

instituições financeiras, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Edição Extra, Brasília-DF, 25 ago. 

2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2192-70.htm. Acesso em: 12 out. 

2019. 

São instituições 
estaduais com 

finalidade específica

Não possuem 
correntistas -
Não captam 

depósitos à vista

S.A. de 
capital 
fechado

Recursos próprios, repasses de 
instituições financeiras, governos e 

órgãos bilaterais

Cada U.F. 
pode ter 

apenas uma 
Agência de 
Fomento

Financiam projetos de 
investimentos fixos ou capital de 
giro somente na UF que estiver 

sediada
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MP fazia parte do projeto de readequação estrutural do sistema bancário nacional e que visava 

reduzir a participação do estado nas atividades financeiras. O programa que visava essa 

readequação era o chamado Programa de Incentivo à Redução da Presença do Setor Público na 

Atividade Financeira (PROES) que tinha o objetivo de extinguir, privatizar ou transformar os 

bancos estaduais em instituições de desenvolvimento orientado pelo investimento em capital 

fixo e de giro (BCB, 2019). Segundo Assis (2018, p. 61), as AFs são os atuais substitutos dos 

antigos bancos estaduais, contudo correspondem a uma atuação distinta e, em termos de 

ingerência política, sofrem menos intervenção:  

 

 

É fato que os bancos públicos estaduais, que deram origem às agências estaduais de 

fomento, encerraram as suas atividades em virtude do excesso de ingerência política 

nas suas gestões, e mais pelo fato de terem tido uma atuação semelhante aos bancos 
comerciais, o que tornava mais fácil o favorecimento de apadrinhados políticos. 

Entretanto, as agências de fomento sucessoras dessas instituições têm uma atuação 

bem diferente, por terem características específicas que dificultam essa intervenção 

política.  

 

 

Juntamente com as dezesseis AFs, três bancos de desenvolvimento (BDs) com controle 

dos estados da Federação formam um conjunto de dezenove IFDs públicas do Brasil de atuação 

regional: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Banco de Desenvolvimento 

do Estado de Minas Gerais (BDMG) e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

(BRDE). Anota-se que o BRDE é a única destas IFDs que está sob controle de mais de um 

estado-membro, a saber, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (HORN & FEIL, 2019, p. 

243). A definição do BCB (2019) para os BDs é:  

 

 

Instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, e têm como objetivo 

precípuo proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao 

financiamento, a médio e a longo prazos, de programas e projetos que visem a 

promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo Estado. 

 

 

A legislação que regulamenta os BDs é a Resolução nº 394, de 3 de novembro de 1976, 

que possibilita aos BDs a captação de recursos de terceiros, por meio de depósitos a prazo, 

empréstimos internacionais e emissão de Títulos de Desenvolvimento (BCB, 2019). As AFs 
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repassam recursos próprios, fundos de governo ou recursos do BNDES e da Finep. Mesmo com 

um número menor de agentes deste tipo, os BDs possuem tamanho superior em comparação às 

AFs. De fato, o escopo destes bancos é maior do que as possibilidades de captação das AFs. 

Pode ser observado no gráfico 7 abaixo que, em 2016, a realização de operações de crédito dos 

BDs foi maior que as operações de crédito das AFs. Contudo, segundo Horn & Feil (2019, p. 

244), a evidência dos motivos que diferenciam o tamanho dos financiamentos das IFDs com 

atuação regional não está clara, mas pode estar associado ao tamanho das economias das regiões 

em que estão situadas. Adiciona-se às semelhanças entre AFs e BDs que estas IFDs podem 

ofertar o microcrédito como instrumento de fomento e que atuam no mesmo sentido em relação 

aos programas de desenvolvimento. 

 

 

Gráfico 7 - Total de operações de crédito das Agências de Fomento e dos Bancos de 

Desenvolvimento, em 2016 (em bilhões de R$) 

 
 

 Fonte:  Horn e Feil, 2019, p. 244. Elaboração própria.  
 Fonte original:  Banco Central do Brasil, 2016. 
 

 

Em 2018, setenta e duas IFDs enviaram informações para compor o Relatório de 

Execução do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (BRASIL, 2019), 

apresentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Destas IFDs, nove AFs 

contribuíram com informações sobre valores concedidos e número de contratos realizados. 

Essas nove AFs operacionalizaram 98.488 contratos de microcrédito, o que correspondeu a 2% 
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do total de contratos de microcréditos realizados no âmbito do PNMPO, num total de R$ 83,7 

milhões  ou 0,8% do total dos valores concedidos em microcréditos no âmbito do PNMPO em 

valores concedidos, o que corresponde a um valor médio de R$ 850,57 por contrato, o que 

representava a menor média entre as IFDs do PNMPO, em 2018. Esse baixo valor médio dos 

contratos de MPO das AFs mostram que houve uma concentração de contratos novos, pois 

seguindo a política de progressividade do MPO, em que os microempreendedor nunca recebem 

de crédito o maior valor de contrato, mas valores menores a fim de estabelecer uma relação de 

confiança entre as agências financeiras e os microempreendedores. A tabela abaixo mostra o 

total do valor concedido em MPO, o valor médio dos contratos realizados e o número de 

contratos em 2018 pelas IFDs, no âmbito do PNMPO. 

 

 

Tabela 1 - Valores concedidos, número de contratos realizados e valor médio das 

operações de Microcrédito Produtivo Orientado, no âmbito do PNMPO, em 2018 

Instituição 

Financeira de 

Desenvolvimento 

(IFD) 

Valor concedido (R$) 
Contratos 

realizados 

Valor médio por 

contrato (R$) 

Agências de 

Fomento 
 R$ 83.770.546,00  98.488 R$ 850,57 

Bancos comerciais  R$ 23.249.884,00  6.740 R$ 3.449,54 

Bancos públicos  R$ 9.425.780.654,00  4.455.721 R$ 2.115,43 

Cooperativas  R$ 369.581.951,00  94.707 R$ 3.902,37 

OSCIP  R$ 454.157.407,00  84.205 R$ 5.393,47 

SCMEPP  R$ 191.255,00  68 R$ 2.812,57 

Total  R$ 356.731.697,00  4.739.929  

 
Fonte: Ministério da Economia, 2019. Elaboração própria. 

 

 

Abaixo, os gráficos 8, 9 e 10 mostram a evolução dos valores concedidos, números de 

contratos realizados e o valor médio por contrato de MPO, entre os anos de 2008 e 2018, no 

âmbito do PNMPO. Pode-se observar que entre 2008 e 2014, após um aumento crescente nas 

operações, houve um breve período de queda nos três índices a partir de 2014. O valor médio 

dos contratos realizados pelas AFs, em 2018, pode-se observar na tabela 1 e no gráfico 10, é 

aproximadamente 39% menor do que a média total das cessões de crédito no âmbito do 

PNMPO. Decorre desse fato que o principal foco das AFs é o microcrédito. Castro (2018, p. 
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48) corrobora com esse pensamento e justifica o baixo valor médio dos contratos realizados em 

2018, ao dizer que:  

 

 

O foco mais frequente de operação das agências estaduais de fomento é o 

microcrédito. Idealizado pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, 

o microcrédito é caracterizado principalmente pelo baixo valor dos empréstimos a um 

público normalmente sem acesso ao sistema bancário. Aparecem também, com 

frequência, o financiamento a micro e pequenas empresas. 

 

 

Gráfico 8 - Valor concedido em Microcrédito Produtivo Orientado no âmbito do 

PNMPO, 2008-2018 (em R$ bilhões) 

 

 Fonte: Ministério da Economia, 2019. Elaboração própria. 
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Gráfico 9 - Número de contratos realizados de Microcrédito Produtivo Orientado, no 

âmbito do PNMPO, 2008-2018 

 
 

    Fonte:  Ministério da Economia, 2019. Elaboração própria. 

 

 

O valor médio dos contratos de MPO, em 2018, foi superior ao ano de 2017 e de 2016, 

e representou o aumento proporcionalmente maior do volume de MPO concedido em relação 

ao número de contratos realizados, conforme pode ser observado no gráfico 10. Em termos 

gerais, esse aumento do volume de microcrédito, em 2018, está atrelado ao fato das 

modificações recentes impostas ao PNMPO que possibilitaram o acesso de 

microempreendedores com faturamento anual de até R$ 200 mil e, a possibilidade dos bancos 

comerciais ofertarem microcrédito sem a obrigatoriedade do agente de crédito como 

intermediário em todas as fases, mas apenas na primeira visita aos microempreendedores. 

Apesar de garantir mais crédito aos microempreendedores, por causa do aumento da oferta 

pelos bancos, a falta do agente de crédito em todas as fases pode comprometer a eficiência 

operacional dos programas de MPO. 
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Gráfico 10 - Valor médio dos contratos de Microcrédito Produtivo Orientado, no âmbito 

do PNMPO, 2008-2018 (em milhares de R$) 

 

    Fonte:  Ministério da Economia, 2019. Elaboração própria. 

 

 

Sob a perspectiva do PNMPO, o setor informal e os microempreendedores são 

considerados os perfis mais adequados para serem tomadores de microcrédito para os seus 

microempreendimentos, sobretudo, por causa da sua renda média mensal. Segundo dados da 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua (Pnad-C) realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são considerados microempreendedores os 

empregadores e os trabalhadores por conta própria (conforme definido no capítulo um) com 

renda média mensal até R$ 10 mil. Considerando isto, no Brasil, entre o 4º trimestre de 2016 e 

o 4º trimestre de 2018 registrou-se conforme pode ser observado no gráfico abaixo, um aumento 

do número de microempreendedores, o que pode sugerir uma demanda maior por 

microcréditos:  
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Gráfico 11 - Número de microempreendedores no Brasil (em milhões) 

 
 

 Fonte:  Ministério da Economia, 2019. Elaboração própria. 

 Fonte original: PNADC/IBGE. 

 

 

Segundo o Sebrae (2019), o número de empreendedores no Estado do Rio de Janeiro, 

segundo a PNADC (IBGE), superava, no 3º trimestre de 2018, a marca de 2,2 milhões de 

pessoas (24% da população ocupada), sendo que a grande maioria (74,3%) não possuía registro 

do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e, portanto, atuava na informalidade. A 

proporção de trabalhadores por conta própria na economia fluminense (27,2%) está acima da 

média brasileira (25,4 %). Acrescenta-se ainda que a informalidade no RJ aumentou 18,5% 

entre 2015 e 2018, ou seja, cerca de meio milhão de empreendedores.  

Ainda segundo o Sebrae (2019), a taxa de desemprego no RJ era de 14,6% sendo maior 

que média nacional de 11,6%, no terceiro trimestre de 2018. Na contramão desses dados, entre 

2017 e 2018, as MPMEs foram responsáveis pela criação de 39,3% dos 3 mil postos de trabalho 

formais no RJ, sendo que os setores que mais admitiram foram construção civil; energia, 

petróleo e gás; e moda. Com o alto desemprego no estado e um crescente número de 

microempreendedores formais e informais no estado, passa-se a considerar a importância dos 

microempreendimentos com relação ao crescimento econômico com geração de renda e 

trabalho.  

Contudo, observa-se uma pequena participação das AFs no SNF. Essa percepção é 

resultado de restrições legais que impedem, por serem IFDs não-bancárias, as AFs de ter uma 

atuação mais livre, além da competição com os bancos comerciais e públicos com maior porte 

que atuam no mesmo seguimento. Existe uma falta de unicidade natural no SNF, por causa da 
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diversidade regional e das atividades financeiras não padronizadas das IFDs que dificultam o 

crescimento das AFs. As AFs possuem menor acesso a recursos do que outras IFDs, como por 

exemplo serem proibidas de captarem recursos junto a terceiros (ASSIS, 2018, p. 62). 

As AFs, segundo Assis (2018, p. 63) que concorda com o enfoque keynesiano, podem 

atuar de forma complementar ao sistema financeiro tradicional e não necessariamente de forma 

concorrencial. Estas AFs tem uma tendência de assumir maiores riscos pois financiam os 

microempreendimentos formais e informais na sua fase inicial. Os riscos na fase inicial dos 

projetos são maiores do que os empreendimentos com maior experiência, sendo este último 

foco dos bancos privados. Dessa forma, atuando em complementariedade às atividades do 

sistema financeiro, as AFs contribuem à uma menor exclusão financeira além de propiciar 

condições de crédito adequado aos microempreendedores.  

 

 

A presença de instituições financeiras de fomento estaduais e a 

necessidade de um Sistema Nacional de Fomento são importantes para sanarem os 

desequilíbrios de desenvolvimento regionais. Para que as Instituições Financeiras de 

Fomento possam realizar sua missão, devem ser incluídas no plano nacional de 

desenvolvimento, e fortalecidas economicamente. A grande lacuna deixada pela 

redução dos bancos estaduais no sistema financeiro somente poderá ser preenchida 

pelas agências de fomento se estas forem capitalizadas e integradas dentro de um 
sistema próprio (RAMIRES, 2018, p. 113). 

 

 

2.3 – Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro  

 

 

Para a consecução dos projetos de fomento, atua no estado do RJ a AgeRio. Esta 

Agência integra a Administração Pública Estadual Indireta e está vinculada à Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais (SEDEERI). Foi 

criada pelo Decreto Estadual Nº 32.376/2002 e pela Lei Estadual Nº 3.517/2000. A AgeRio 

possui autonomia administrativa e financeira e tem personalidade jurídica de direito privado 

(AGERIO, 2019).  

A AgeRio utiliza, para a formação de suas carteiras de investimento, além dos recursos 

próprios, repasses do BNDES, Finep e da Agência Especial de Financiamento Industrial 

(FINAME). Os recursos próprios da AgeRio são provenientes de seu capital e da reserva de 

lucros auferidos em exercícios anteriores. Os repasses fazem parte do grupo de recursos 
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captados, conforme determinação do decreto de instituição da AgeRio, ou seja, “os recursos, 

captados no País e no exterior, originários de repasses: de fundos constitucionais; de orçamentos 

do Poder Público; ou de organismos e instituições nacionais e internacionais de 

desenvolvimento” (AGERIO, 2019).  

Cabe mencionar que esta AF atua como agente financeiro do Fundo de 

Desenvolvimento Econômico e Social do estado do RJ (FUNDES). A AgeRio é responsável 

pela administração dos créditos concedidos provenientes do: (i) Fundo Estadual de Fomento ao 

Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO; e do (ii) Fundo de 

Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses – FREMF. Assim, esta Agência possui 

função de acompanhar os resultados financeiros e não financeiros (renda, emprego, obras 

realizadas, projetos sociais, etc.) dos contratos relacionados com os referidos fundos (AGERIO, 

2019).  

No primeiro semestre de 2019 as operações de crédito realizadas pela AgeRio 

somaram R$ 177,4 milhões, 12,9% superior ao mesmo período de 2018, sendo 65,6% de 

recursos próprios e 34,4% de repasses dos fundos. Segundo a AgeRio (2019), apesar de ter 

autonomia financeira, a situação dos repasses, para o ano de 2019, foi contingenciada, 

decorrente da relação entre o estado do RJ, seu controlador e o BNDES. Assim, os recursos de 

terceiros disponíveis para utilização pela AgeRio são somente os provenientes da Finep, 

conforme pode ser observado abaixo:  

 

 

Atualmente, os recursos relativos a esses Fundos foram contingenciados e não estão 

disponíveis para utilização pela AgeRio. Apesar de estar credenciada e possuir limite 

de crédito, a AgeRio está momentaneamente impedida de contratar novas operações 

e receber novos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e da Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME), em virtude 

da situação do seu controlador com o referido Banco. Assim, os recursos de terceiros 

destinados ao custeio do cumprimento do objeto social da AgeRio para 2019 serão 

oriundos principalmente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para 

operações de crédito de pessoa jurídica do setor privado, e do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), para operações com o setor público (AGERIO, 2019). 

 

 

A AgeRio fornece crédito para microempreendedores, MPMEs e Prefeituras do estado 

do RJ. Segundo a AgeRio, “as micro e pequenas empresas apresentam grande capacidade de 

geração de empregos, principalmente, em municípios do interior, mas encontram dificuldades 

na obtenção de crédito no mercado privado” (ABDE, 2019). Assim, a AgeRio pretende 
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incentivar a geração de empregos e renda no estado através da concessão de crédito acessível 

às empresas de menor porte, inclusive.  

Em que pese a importância das MPMEs, a missão definida na criação da AgeRio é a 

de “fomentar, por meio de soluções financeiras, o desenvolvimento do RJ” e assim tenta abarcar 

todos os portes empresariais (AGERIO, 2019).  Então, esta AF atua como instituição financeira 

pública, controlada pelo RJ e supervisionada pelo Banco Central do Brasil, com investimentos 

nos empreendimentos de todos os portes, dos microempreendimentos às grandes empresas, 

desde que estejam no território do estado do RJ. Os principais agentes privados beneficiados 

por essa política pública de fomento ao desenvolvimento do RJ são: (i) as microempresas; (ii) 

microempreendedores; (iii) empresas de pequeno, médio e grande porte; e (iv) empresas recém-

estabelecidas (AGERIO, 2019). 

A política estratégica da AgeRio está baseada em quatro pilares: (i) crédito para 

pessoas jurídicas (PJ); (ii) participações; (iii) crédito para o setor público; e (iv) microcrédito 

produtivo orientado (MPO). O primeiro pilar refere-se ao crédito da AgeRio que é destinado às 

PJ para financiar projetos das empresas de todos os portes e setores como a indústria, inovação, 

empresas franqueadas e turismo. É importante observar que, no ano de 2018, foram realizadas 

operações de crédito no montante de R$ 43,4 milhões com 49,49% dos recursos da Finep e que 

no primeiro semestre de 2019, foram repassados R$ 36,5 milhões. Nesse sentido a AgeRio 

(2019) diz que:  

 

 

A AgeRio busca maximizar a utilização dos fundings disponíveis e pulverizar o 

crédito. Com isso, busca diversificar os setores de atuação e ampliar sua presença nos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, observando a vocação de cada região e 

apresentando soluções financeiras para o empresariado local ou que pretenda se 

instalar no Rio de Janeiro.  

 

 

Um dos pilares estratégicos da AgeRio são os investimentos por meio de participações. 

Esses investimentos são realizados da seguinte forma:  

 

 

Aquisição de cotas de fundos de investimentos e de ações ou cotas de empresas, 

projetos de relevante importância em setores estratégicos para o desenvolvimento do 

RJ e que apresentem potencial de crescimento e geração de lucros, mas que 

encontram-se em estágio inicial e que não possuem as condições necessárias para 

obter apoio via crédito (AGERIO, 2019). 
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A posição do capital integralizado na carteira de participações desta AF, ao final de 

2018, era de R$ 20,48 milhões, com destaque para os setores de inovação, saúde e audiovisual. 

A título de exemplo, no primeiro semestre de 2019, esta AF possuía R$ 20,8 milhões 

integralizados no FIP (Fundo de Investimento em Participações) e no FUNCINE (Fundo de 

Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional) (AGERIO, 2019). 

Outro pilar estratégico da AgeRio são os financiamentos destinados ao setor público 

que são concedidos através de parcerias com as cidades do RJ. A finalidade destas parcerias é 

incentivar e fomentar projetos com o objetivo de desenvolvimento da infraestrutura, geração de 

emprego e renda. Entre os projetos considerados estão o fomento à aquisição de maquinários 

para a melhoria e manutenção do município. A AgeRio, no fim de 2018, tinha em sua carteira 

de crédito ao setor público um total de R$ 849 mil investidos e acumulava, até o primeiro 

semestre de 2019, R$ 415 mil (quase metade do valor investido em 2018). (AGERIO, 2019). 

O pilar estratégico que é o foco deste trabalho é o programa de microcrédito produtivo 

orientado (MPO) da AgeRio que foi projetado para ampliar o acesso ao crédito, e, como a 

finalidade desse tipo de financiamento é a produção, o foco está nos microempreendedores. 

Historicamente, surgiu em 2012, como uma política de crédito associada à política de 

pacificação nas periferias, por meio de parcerias com entes municipais. Esse programa passou 

por reestruturações entre 2017 e 2018, e por uma nova rodada de parcerias para captação de 

clientes, principalmente prefeituras da região metropolitana, interior do RJ, além de 

microempreendedores que atuam na capital (AGERIO, 2019). 

O MPO da AgeRio é destinado aos microempreendedores que não têm restrição em 

sistemas de proteção ao crédito, com ou sem CNPJ e que desenvolvam suas atividades no estado 

do RJ. Para solicitar o empréstimo, a uma taxa de juros de 2,98% ao mês e prazo de até 24 

meses, o microempreendedor precisa apresentar um avalista7. Atualmente, os valores mínimo 

e máximo do microcrédito estão em R$ 500,00 e R$ 21 mil, respectivamente. Porém, é 

importante destacar que o valor de R$ 21 mil não é obtido na primeira contratação, sendo 

exigido uma relação progressiva dos contratos (AGERIO, 2019). 

 
7 Segundo a AgeRio, avalista é “qualquer pessoa que tenha o nome limpo e uma renda comprovada, inclusive 

familiares, desde que a renda do avalista seja de origem diversa do empreendimento analisado”. 
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A AgeRio, no primeiro semestre de 2019, realizou R$ 770 mil em contratos de MPO 

(2% do total das operações de crédito), que representa mais do que o dobro do montante de todo 

o ano de 2018. Contudo, um resultado baixo em relação ao montante destinado ao setor privado 

(90% do total das operações de crédito) e maior do que o montante destinado aos investimentos 

com infraestrutura para prefeituras (1% do total das operações de crédito). A Agência acredita 

que o fator determinante para o alcance desses resultados foi o modelo de parcerias com as 

cidades do interior do estado do RJ. Atualmente vinte e cinco municípios podem operar o MPO. 

A AgeRio capacita os agentes de crédito desses municípios, que tornarão possível o 

acompanhamento dos microempreendimentos locais e, assim, aumentar o alcance do 

microcrédito. Ainda cabe mencionar que novos clientes de MPO iniciam esses contratos apenas 

através dos agentes de crédito das prefeituras conveniadas (AGERIO, 2019). 

Sebrae (2019), considera que as MPMEs fluminenses têm grande capacidade de 

geração de emprego, devido a sua significativa participação na formação da massa salarial do 

estado e no número de empregos formais criados. O percentual da massa salarial representa 

quanto de salário foi pago por MPMEs do total de salários pagos dos empregos no RJ, a 

remuneração média representa o resultado percentual comparativo entre a média salarial de 

todos os salários pagos entre MPMEs e todas as empresas, do RJ e do Brasil. O gráfico 12 

abaixo mostra que, conforme dados do Sebrae (2019), quando se compara a participação das 

MPMEs do RJ na criação de postos de trabalho formais - em relação ao total de postos de 

trabalho formais criados de todas as empresas - com a média nacional fica bem próximo (39% 

do RJ e 42% do Brasil). As MPMEs do RJ também ficam bem próximas da média nacional nos 

quesitos massa salarial (25% do RJ e 29% do Brasil) e remuneração média (62% do RJ e 69% 

do Brasil). Estes dados comprovam a relevância econômica das MPMEs regionais. 
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Gráfico 12 – Brasil e RJ: Participação das MPMEs no total de salários (massa salarial), 

remuneração média e criação de postos de trabalho formal considerando todas 

empresas, 2017 

 
 

Fonte:  SEBRAE, 2019. Elaboração própria. 

Fonte original: IETS com base na RAIS/MTPS, 2017. 

 

 

Ainda segundo o Sebrae (2019) um setor que obteve bons resultados quanto ao saldo 

entre admitidos e demitidos das MPMEs foi o setor de moda, pois obteve melhores resultados 

na criação de empregos formais entre 2015 e 2018. O gráfico 13 abaixo mostra que 2016 foi o 

pior ano com relação ao saldo entre admitidos e demitidos (com mais demitidos do que 

admitidos) quando se analisam os resultados dos demais setores estratégicos (turismo, petróleo 

e gás e construção civil). A partir de 2018, houve uma recuperação (mais admitidos que 

demitidos) de alguns setores, como petróleo e gás, moda e construção civil. 
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Gráfico 13 - Evolução do saldo entre admitidos e demitidos, por setor, considerando 

apenas as MPMEs, entre 2015 e 2018 

 

  Fonte: SEBRAE, 2019. Elaboração própria. 

  Fonte original: IETS com base nos dados do Caged/MTPS, 2015 a 2018. 

 

 

Pode-se concluir que a ação de política pública no sistema financeiro se justifica, 

através do SNF, porque observa-se uma relação direta entre o crescimento do número de 

microempreendedores populares, que são os principais clientes do MPO, e a atuação das AFs, 

que possuem um foco mais frequente na oferta do microcrédito. Especificamente em relação ao 

estado do RJ, a AgeRio tem tido uma participação importante no fomento do 

microempreendedor. Ainda sobre o RJ, o crescimento da informalidade concomitantemente ao 

crescimento do número de empreendedores (conta própria e empregadores) indica um aumento 

de possíveis demandantes de microcrédito muito além do número de contratos realizados pela 

AgeRio.  
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Capítulo 3 – O programa de MPO da AgeRio 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados principais de um estudo de caso sobre o 

MPO da AgeRio entre os anos de 2012 e 2016, utilizando dados da própria Agência, 

disponibilizados nos demonstrativos financeiros anuais. serão analisadas as principais 

características do MPO da AgeRio, como volume das operações, número de contratos, setores 

financiados e taxa de inadimplência. Como estudo de caso, serão analisados alguns casos de 

sucesso de clientes que desenvolveram seus negócios e conseguiram aumentar sua renda e 

qualidade de vida. 

 

 

3.1 – Características gerais do microcrédito produtivo orientado (MPO) 

 

 

O microcrédito, como abordado no capítulo um, é considerado uma concessão 

alternativa de crédito. Refere-se a financiamentos de baixos valores, destinados a 

microempreendedores de baixa renda, que não têm acesso ao crédito tradicional, estão atuando 

na informalidade ou não possuem garantias reais. Cabe salientar que o MPO é microcrédito, 

mas com ênfase na orientação, no acompanhamento e no incentivo ao desenvolvimento dos 

microempreendimentos. Dessa forma, no âmbito do MPO, o suporte adequado ao 

microempreendedor é considerado mais importante do que os valores em si concedidos de 

empréstimo. (PARENTE, 2002, p. 32; SILVA, 2007, p. 20) 

A sutil diferença entre microcrédito e MPO está na existência do agente de crédito. 

Este personagem estreita a relação entre o microempreendedor e a instituição financeira, sendo 

a personificação da inversão da lógica bancária tradicional. A atuação deste profissional é 

importante para redução dos riscos de crédito (minimizando a inadimplência) e para aumentar 

as chances de sucesso dos negócios populares. Ele tem a responsabilidade de realizar constante 

acompanhamento do negócio com visitas aos microempreendimentos, avaliação 

socioeconômica do microempreendimento e do microempreendedor, além da análise do volume 

de crédito solicitado. Assim, além de ser o elo na relação financeira das partes interessadas, 

representa o desejo do MPO alcançar a eficiência social. (BARONE et al, 2002, p. 20; SILVA, 

2007, p. 49-50). 
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A característica principal dos microempreendedores, clientes do MPO, é a ausência da 

disposição de garantias reais (alienação fiduciária). Isso significa que esses 

microempreendedores não possuem ativos suficientes para ofertarem como garantia tangível 

pelo crédito concedido. A ausência desse fator nos processos de análise de microcrédito reforça 

a busca por metodologias específicas pelas instituições que ofertam MPO, a fim de minimizar 

o risco de não pagamento. As metodologias alternativas às exigências de garantias reais 

revelam-se em uma eficiente forma de reduzir o risco moral da inadimplência após a concessão 

do microcrédito, de forma que a “pressão social” substitua a necessidade de um bem tangível. 

(PARENTE, 2002, p. 32) 

Em termos de garantias alternativas, segundo o Código Civil (BRASIL, 2002), existem 

a fiança, o devedor solidário e a garantia por aval. No caso da fiança, uma ou mais pessoas se 

comprometem a realizar o pagamento da dívida em caso de inadimplência ao credor. No 

segundo caso, um ou mais devedores solidários se comprometem a fazer o pagamento da dívida 

comum no mesmo ato, concedendo ao credor o direito de fazer cobranças parciais ou totais aos 

devedores solidários. Já a garantia por aval é quando o avalista assume a responsabilidade de 

garantir o pagamento da dívida nas mesmas condições e responsabilidades do avalizado. 

Considerando os modelos que adotam garantias alternativas, entre as instituições que 

operam microcrédito, pode-se destacar três formas muito utilizadas de celebração de contratos: 

(i) contratações individualizadas; (ii) contratações de grupos solidários; e (iii) contratações por 

bancos comunitários. As contratações individualizadas se assemelham às praticadas pelo 

sistema financeiro tradicional, pois exigem como garantias ao crédito a ser concedido, pelo 

menos um avalista, e na ausência desse fator, exige-se a alienação de bens. Ao final do contrato, 

o microempreendedor (ou o avalista, responsável pelo pagamento) pagará o capital inicial mais 

a incidência dos juros vigentes no contrato. O microcrédito concedido a um grupo de 

empreendedores populares solidários (geralmente em grupos de três a sete pessoas), que 

possuam algum vínculo de confiança e proximidade, que ficam de forma corresponsável pelo 

pagamento do capital contratado pelos associados, é denominado contrato de grupo solidário. 

Esse tipo de contrato minimiza a burocracia da contratação, garante o acesso ao capital de giro 

e concede valores progressivos de microcrédito, à medida do desenvolvimento do 

microempreendimento. O grupo de empreendedores exerce sobre cada participante uma pressão 

social para devolução do capital, além de evitar o desvio de finalidade do crédito produtivo, 

pois se algum participante não efetuar o pagamento, todo o grupo será prejudicado, de forma 
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que novos empréstimos só serão concedidos em caso de regularização do pagamento anterior. 

(SILVA, 2007, p. 52) 

A terceira metodologia alternativa às exigências de garantias reais e muito usada na 

concessão do MPO são os “bancos comunitários”. Os empréstimos, como no caso dos grupos 

solidários, são destinados a associações solidárias, porém a grupos maiores, de 10 a 50 

empreendedores. Os associados administram a criação de uma conta interna, cujos recursos são 

providos de uma poupança de parte dos empréstimos transacionados. Cabe aos associados a 

instituição de todas as regras do banco. Nessa metodologia (e na dos grupos solidários também), 

a seleção adversa é reduzida, pois como os associados possuem relação de proximidade, a 

aptidão para identificar e diferenciar bons e maus pagadores é maior. Assim, a expectativa de 

retorno do capital se torna maior, pois reduz-se o problema da assimetria de informação. 

(SILVA, 2007, p. 53) 

Isto posto, pode-se realizar o agrupamento das principais características do MPO. São 

seis as características marcantes que diferenciam esta política de crédito orientada (PARENTE, 

2002, p. 32; BARONE et al, 2002, p. 20): (i) foco nos microempreendimentos produtivos de 

baixa renda; (ii) análise da capacidade do tomador de microcrédito de gerar renda a partir da 

concessão; (iii) análise e orientação presencial dos microempreendimentos pelo agente de 

crédito; (iv) menor importância da ausência das garantias reais frente às garantias alternativas 

na análise de informações para concessão do microcrédito; (v) menor burocracia, menor 

distância entre os agentes financeiros e os microempreendimentos e maior agilidade na 

concessão do microcrédito; e (vi) concessão adequada e progressiva de microcrédito, visando 

o desenvolvimento do microempreendimento, apresentadas no quadro 1 abaixo:  

 

 

Quadro 2 - Características gerais do microcrédito produtivo orientado 

Foco nos empreendedores de baixa renda 

Concessão de soluções financeiras adequadas ao ciclo do 

negócio dos microempreendedores 

Investimento orientado para capital fixo e capital de giro 

Análise dos colaterais sociais em substituição às exigências de 

garantias reais 

Maior proximidade das agências financeiras visando maior 

agilidade e maior simplificação dos procedimentos 

Oportunidade de orientação no uso do crédito 

 Fonte:  BARONE et al, 2002, p. 20-22; SILVA, 2007, p. 51. Elaboração própria. 
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Resumidamente, o MPO visa atender microempreendedores de baixa renda 

(geralmente informais), financiando os negócios de pequeno porte com capacidade produtiva, 

através do investimento em capital fixo e do capital de giro. O MPO atende esses 

microempreendimentos por meio dos agentes de crédito e assim cria uma oportunidade de 

crédito orientado, acompanhado e assistido. Por não se basear na ferramenta de análise de 

crédito tradicional, a saber as garantias reais, exige dos microempreendedores quase sempre o 

seu capital social8. Por buscar a redução dos custos de transação do financiamento, as 

instituições que operam o MPO são ágeis na concessão do crédito, com menor burocracia e 

operam nas regiões dos seus clientes, com a maior proximidade possível. Além disso, ao tentar 

adequar o microcrédito ao ciclo do microempreendimento, cria uma esfera de apoio ao 

microempreendedor para o atendimento de suas necessidades de crédito, tanto para aquisição 

de capital fixo quanto de capital de giro, que tenta não comprometer a capacidade desses 

negócios de gerar renda bem como realizar satisfatoriamente o pagamento das parcelas do 

financiamento contratado (BARONE et al, 2002, p. 20-22; MONZONI NETO, 2006, p. 16). 

 

 

3.2 – MPO da AgeRio: histórico do programa e balanço das operações, 2012-2016 

 

 

O Programa de MPO da AgeRio foi desenvolvido, inicialmente, para atender os 

microempreendedores que atuavam em comunidades consideradas pacificadas ou em processo 

de pacificação9. O financiamento era realizado através do Fundo UPP Empreendedor, instituído 

pela Lei Estadual nº 6139, de 28 de dezembro de 2011. A Agência poderia estender estes 

financiamentos às comunidades mais pobres, conforme as diretrizes estabelecidas para o 

desenvolvimento do governo do RJ. Segundo De Mello, La Rovere & Hasenclever (2015, p. 

121), o MPO era inovador e esse incentivo, ao lado de outras oportunidades sociais, promoveria 

a permanência das ações de segurança pública:  

 

 

 
8 Bourdieu (1998, p. 67) define o capital social como [...] “um conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão 

vinculados a um grupo, por sua vez constituído por um conjunto de agentes que não só são dotados de propriedades 

comuns, mas também são unidos por relações permanentes e úteis”.  
9 De acordo com a definição da Lei Estadual nº 6139, de 28 de dezembro de 2011, “entende-se por Comunidades 

Pacificadas aquelas nas quais estejam implantadas as Unidades de Polícia Pacificadora – UPP’s, ou em efetiva 

fase de implantação”. 
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“É uma experiência inovadora, que veio a reboque das ações governamentais de 

pacificação nas principais comunidades cariocas de baixa renda, com presença do 

tráfico de drogas. A premissa da política de segurança é que não basta garantir a 

ocupação policial se não estiver conjuminada com outras oportunidades de cidadania 

para a população”. 

 

 

O objetivo inicial era incentivar o desenvolvimento socioeconômico a partir da 

geração de renda e emprego nas regiões pacificadas. Em 2012, a AgeRio realizou 

financiamentos em valores entre R$ 300 e R$ 15 mil, a juros de 3% ao ano (0,25% ao mês) e 

com prazos até 24 meses. A popularidade nas comunidades pacificadas ou em processo de 

pacificação do Programa de MPO foi ampliada, a partir de 2013, contando com importantes 

parcerias, como a do Sebrae e dos agentes de crédito. A Agência promovia o MPO contando 

com os agentes de crédito capacitados (moradores das regiões), disponibilidade de atendimento 

através de diversos canais de comunicação e com postos avançados. Dessa forma era possível 

identificar potenciais clientes e contribuir para o sucesso de seus empreendimentos através do 

acompanhamento e monitoramento das atividades nas comunidades (AGERIO, 2019). 

O Fundo UPP empreendedor sustentou, inicialmente, as operações de crédito e as 

contratações dos agentes de crédito das próprias comunidades. As contratações dos agentes de 

crédito foram realizadas por uma OSCIP ganhadora de um edital em 2011 e que, então, operou 

como responsável pelas atividades dos contratados. Em 2015, o Fundo UPP empreendedor foi 

modificado pela Lei nº 7039, de 9 de julho de 2015,10 que alterou sua denominação para Fundo 

Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para empreendedores (FEMPO). O 

FEMPO incluiu nos seus objetivos fomentar “inclusive, pequenos produtores agrícolas, 

artesãos e músicos, em comunidades pacificadas ou não”, o que significou uma ampliação da 

possibilidade de financiamento em todo o estado do RJ. Em relação aos agentes de crédito, o 

FEMPO possibilita, além da contratação de empresas, a realização de parcerias com Prefeituras 

e demais órgãos públicos para capacitação, treinamento e gestão das concessões de 

microcrédito (AGERIO, 2019). 

Isto posto, pode-se abordar como se desenvolveu a AgeRio e apresentar o número de 

MPO contratados, a inadimplência, setores financiados e o volume de crédito concedido, entre 

 
10 Governo do Estado do Rio de Janeiro. Lei nº 7039, de 9 de julho de 2015. Modifica a Lei Estadual Nº 6.139, de 

28 de dezembro de 2011, alterando a denominação do Fundo UPP Empreendedor, que passa a ser denominado 

Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO, e dá outras 

providências. [S. l.], 2015.  
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2012-2016. Em 2012, foram financiados 121 microempreendedores de baixa renda através do 

Fundo UPP Empreendedor, com volume total de crédito de R$ 432 mil. Ressalta-se que as 

operações de MPO foram realizadas contando com a contratação de uma empresa especializada 

para capacitação e orientação dos microempreendimentos das regiões pacificadas e com o apoio 

de vinte e cinco postos avançados próximos aos clientes do MPO (AGERIO, 2019).  

Em 2013, a AgeRio conseguiu financiar 1.905 contratos de MPO (totalizaram R$ 

10,07 milhões), com aumento de 1.474% em relação a 2012, somando 2.026 contratos desde o 

início do Programa. Em 2013, os contratos de MPO foram financiados pelo Fundo UPP 

Empreendedor, que nesse ano, abrangia trinta e oito regiões pacificadas. Além de promover o 

empreendimento por meio dos financiamentos, a AgeRio, desde 2013, incentiva os 

microempresários a participarem de prêmios, como: (i) “Mulher Empreendedora”; (ii) “Jovem 

Empreendedor”; (iii) “Negócio Inovador”; e (iv) “Negócio Sustentável” e uma categoria 

especial chamada “Negócio de Sucesso”.  (AGERIO, 2019) 

Em 2014, a AgeRio chegou à marca de 6.075 contratos realizados de MPO, e R$ 27 

milhões em forma de financiamentos. Só em 2014 foram R$ 16,9 milhões financiados e um 

recorde, até aquele momento, de 4.049 contratos realizados (um aumento de 112% em relação 

ao ano de 2013). Além disso, a Agência passou a oferecer atendimento itinerante, por meio de 

micro-ônibus, que levava os agentes de crédito e os parceiros do Sebrae até os 

microempreendedores (AGERIO, 2019).  

Em 2015, com a instituição do FEMPO e a ampliação decorrente das modificações no 

Fundo UPP Empreendedor, a AgeRio estendeu sua participação aos diversos municípios do 

estado do RJ com o Programa de MPO. Assim, a AgeRio iniciou parcerias com as Prefeituras 

de dez municípios (Itatiaia, Três Rios, Levy Gasparian, Vassouras, Macaé, Itaguaí, Pinheiral, 

Resende, Piraí e Seropédica). Em 2015, o número de contratos de MPO cresceu 12,2% em 

relação a 2014, totalizando 4.543 contratos e R$ 18,09 milhões. A AgeRio fechou o ano de 

2015 com 10.618 contratos e um volume de financiamento aos microempreendedores de R$ 

45,09 milhões, considerando desde o início do Programa em 2012 (AGERIO, 2019). 

Em 2016, no mês de maio, o Programa foi paralisado por causa da forte crise fiscal 

estadual. Até junho de 2016, o Programa apresentava um resultado de 1.031 contratações (uma 

redução de 77,3% em relação a 2015) e um valor concedido de R$ 4,1 milhões de MPO, 

financiados pelo FEMPO. No geral, considerando desde 2012, foram 11.649 operações, num 
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valor total de R$ 49,19 milhões de microcréditos. Os principais setores financiados pelo MPO 

da AgeRio foram: bar/ restaurante, vestuário, beleza e estética, comércio de alimentos e 

prestadores de serviços. O gráfico 14 abaixo mostra os principais setores financiados pelo MPO 

entre 2012 e 2016. Quando foi paralisado, em 2016, o Programa tinha 3.731 clientes ativos 

financiados pelo FEMPO, o que representava um valor de R$ 9,6 milhões. Cabe ressaltar que 

o Programa de MPO da AgeRio não operou em 2017, sendo retomado apenas no ano de 2018 

(AGERIO, 2019).  

 

 

Gráfico 14 - Financiamento do MPO da AgeRio, em percentual do total de valores 

concedidos, 2012-2016 

 

Fonte: AgeRio, 2019. Elaboração própria. 

 

 

O gráfico 15 abaixo mostra a evolução do número de contratações e dos valores 

concedidos aos microempreendedores do estado do RJ, entre 2012 e 2016. Pode-se observar 

que em 2012 o programa ainda tinha baixa popularidade e o número de contratações foi baixo. 

Em 2015 foram registrados recordes de volume de microcrédito concedidos (R$ 18,09 milhões) 

e número de contratações (4.543). porém, como já comentado, em 2016 houve brusca redução 

em virtude da crise fiscal do governo do estado do RJ (AGERIO, 2019). 
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Gráfico 15 - Valores concedidos (milhões de R$) e número de contratos realizados, 

evolução, 2012-2016 

 

Fonte: AgeRio, 2019. Elaboração própria. 

 

 

O gráfico abaixo mostra a evolução entre 2012 e 2016 do valor médio dos contratos 

de MPO da AgeRio. O maior valor médio desta série pode ser observado em 2013 (R$ 

5.286,00), seguido de 2014 (R$ 4.173,00), 2015 (R$ 3.981,00), 2016 (R$ 3.976,00) e 2012 (R$ 

3.570,00). Mesmo tendo a operação de 2016 sido paralisada no início do ano (maio de 2016), 

verifica-se um valor médio maior que o de 2012 (11,37% maior). Com a possibilidade de 

ampliação do Programa às demais cidades do estado do RJ, a partir da admissão do FEMPO, 

em 2015, pode-se observar que o valor médio reduziu em relação aos anos de 2013 e 2014 

(AGERIO, 2019).  
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Gráfico 16 - Evolução do valor médio das contratações de MPO da AgeRio, 2012-2016 

 
          Fonte: AgeRio, 2019. Elaboração própria. 

 

 

O gráfico 17 abaixo mostra a variação percentual do número de contratos realizados e 

a dos valores concedidos, entre 2012 e 2016. A variação percentual do número de contratos de 

MPO realizados entre os 2013-2014 e 2014-2015 foi maior que nos anos 2012-2013 em relação 

à variação percentual do volume de microcrédito concedido. Assim, pode-se perceber a 

participação do número de contratos realizados para o cálculo dos valores médios, explicando, 

em parte, o decréscimo dos valores médios listados no gráfico anterior (AGERIO, 2019).  
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Gráfico 17 - Variação percentual do número de contratos realizados de MPO e dos 

valores concedidos, 2012-2016 

 

Fonte: AgeRio, 2019. Elaboração própria. 

 

 

O Programa de MPO, entre 2012 e 2016, teve uma taxa de inadimplência registrada 

em 8,71%. Este resultado foi menor que a taxa média de inadimplência para o estado do RJ 

(14%) e a da região sudeste (9,6%), considerando as instituições financeiras aptas a operar o 

microcrédito (SCMs, bancos públicos e privados, cooperativas de crédito e AFs), com dados de 

2015. Em relação à média da taxa de inadimplência do Brasil (7,6%), em 2016, o resultado da 

AgeRio foi maior, mas bem próxima. O gráfico abaixo mostra essa comparação evidenciando 

a posição da média da taxa de inadimplência das regiões frente ao resultado da AgeRio. (BCB, 

2015; p. 30; 2017, p. 34). 
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Gráfico 18 - Taxa de inadimplência (%) da carteira de MPO, região sudeste e Brasil, 

2016 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2015, p. 30; 2017, p. 34. Elaboração própria. 

 

 

Atualmente, depois de alterações nos cenários político e econômico no Brasil e no 

estado do RJ, bem como na política de segurança pública (como o esgotamento das UPPs), a 

AgeRio remodelou seu atendimento aos microempreendedores clientes de MPO. A AgeRio 

atua em parceria com trinta e uma cidades do interior do RJ, além de disponibilizar agentes de 

crédito na sede no centro da capital fluminense. Dessa forma, novos clientes interessados em 

contratar o MPO devem se direcionar às prefeituras dos seus municípios, se forem parceiras da 

AgeRio, ou ir até ao escritório sede desta Agência. Segue abaixo a lista das trinta e uma cidades 

do estado do RJ com agentes de crédito aptos para abertura do MPO aos microempreendedores 

de baixa renda e o número de microempreendedores individuais (MEIs) por cidade. Observa-

se que, segundo dados do Sebrae (2014), as prefeituras parceiras da AgeRio tinham um total de 

166.835 potenciais clientes. 
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Quadro 3 - Total de microempreendedores individuais por município parceiro da 

AgeRio, dados de 2014 

Cidade MEIs Cidade MEIs Cidade MEIs Cidade MEIs 

Barra 

Mansa 
6025 Macuco 262 Nova Iguaçu 26431 Rio das 

Flores 
320 

Belford 

Roxo 

14887 Magé 7420 Paracambi 1206 São João de 

Meriti 

15682 

Cachoeira 

de Macacu 

2016 Mangaratiba 1966 Paty dos 

Alferes 

840 São Pedro 

da Aldeia 

4250 

Cantagalo 635 Mesquita 6269 Petrópolis 12067 Sapucaia 628 

Duque de 

Caxias 

29541 Miguel 

Pereira 

876 Porciúncula 730 Seropédica 1996 

Engenheiro 

Paulo de 

Frontin 

698 Natividade 652 Quatis 403 Teresópolis 6223 

Itatiaia 1138 Nilópolis 5815 Queimados 4415 Três Rios 3226 

Valença 2419 Vassouras 979 Volta 

Redonda 

6820 TOTAL 166835 

    Fonte: SEBRAE, 2014. Elaboração própria. 

 

 

Contudo, a distância com os microempreendedores de baixa renda que atuam nas 

comunidades da capital fluminense foi aumentada com o processo de parcerias com prefeituras. 

Os microempreendedores interessados em contratar o MPO da AgeRio devem se deslocar até 

a sede da AgeRio no centro do Rio de Janeiro para entrevista, pois é assim que se dá o contato 

presencial com o agente de crédito capacitado a orientar e verificar o adequado crédito ao ciclo 

do negócio. Em que pese a importância das parcerias com as prefeituras para a ampliação do 

Programa de MPO da AgeRio, deve ser considerado as potencialidades dos 

microempreendimentos das comunidades da capital fluminense para o desenvolvimento 

econômico ao gerar emprego e renda.  
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3.3 – Estudo de caso: casos de sucesso do MPO da AgeRio 

 

 

O MPO da AgeRio financia o empreendedor formal e informal com juros baixos, com 

orientação de um profissional competente e, juntamente com o Sebrae, oferece educação 

financeira. Assim, a Agência, por meio do agente de crédito, estuda o negócio do 

empreendedor, verificando a necessidade de crédito, capacidade de pagamento e de geração de 

renda daquele empreendedor e acompanha, depois de firmado o contrato, o uso correto do 

investimento produtivo. Com essa metodologia, o sucesso do negócio é ampliado (AGERIO, 

2019). 

A cervejaria Complexo do Alemão é um caso de sucesso do apoio financeiro e 

orientação de crédito da AgeRio. Os empreendedores, Marcelo Ramos e Gabriel Romualdo 

idem (fotografia 1), genro e sogro, respectivamente, iniciaram uma trajetória empresarial com 

um bistrô de cervejas artesanais na garagem de casa. Eles levaram a proposta de solicitação de 

crédito até a AgeRio para equipagem e transformação da garagem. Comercializando cervejas 

artesanais, o bistrô Estação R&R obteve sucesso na região do Complexo da Maré (comunidade 

do município do Rio de Janeiro). O bistrô passou a vender mais de 300 marcas nacionais e 

internacionais para um público da região e de fora da comunidade. Assim, contando com 

créditos para capital de giro e para capital fixo da AgeRio, os dois empreendedores decidiram 

lançar a própria marca “Complexo do Alemão”. Em 2015, o Bistrô chegou a faturar 7,3 SM por 

semana. Com o próprio rótulo de cerveja artesanal, eles foram vencedores do prêmio “Negócios 

de Sucesso”, em 2015 (AGERIO, 2019). Abaixo segue um comentário do Marcelo sobre a 

importância do MPO da AgeRio para o seu negócio:  

 

 

Abrimos o bistrô em 2012, vendendo 100 rótulos de cervejas do mundo todo e hoje 

comercializamos 300 rótulos, além da nossa cerveja artesanal Complexo do Alemão. 

Solicitei dois empréstimos na AgeRio, de R$ 8 mil e de R$ 15 mil para investir na 
loja, e agora já temos uma filial em um shopping. Sempre recebemos orientações 

sobre como administrar o negócio e isso foi fundamental para crescermos (AGERIO, 

2019). 
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Fotografia 1 - Cervejaria Complexo do Alemão - Caso de Sucesso do MPO da AgeRio 

 

Fonte: AgeRio, 2019.  

 

 

O Restaurante Dona Mariana é outro exemplo de negócio de sucesso apoiado pela 

AgeRio. A dona do restaurante buscou o MPO da AgeRio para agilizar reformas em um antigo 

bar onde servia refeições e lanches para complementar a renda da família. O restaurante oferece 

quentinhas na Comunidade Chapéu Mangueira, no bairro do Leme, na capital fluminense. Em 

2013, a cozinheira Mariana de Paiva, de 77 anos (fotografia 2), que dificilmente estaria em um 

emprego formal e gerando renda, buscou um financiamento no valor de sete mil reais para 

construção de banheiros e reformas de infraestrutura, realizando assim o sonho de fazer o 

próprio negócio crescer (AGERIO, 2019).   

 

 

Assim que criou a pensão, Dona Mariana buscou a AgeRio para conseguir um 

financiamento para seu negócio e firmou o seu primeiro, no valor de sete mil reais. O 

dinheiro foi destinado para a construção de banheiros no estabelecimento, a fim de 

melhorar a infraestrutura do local (AGERIO, 2019). 
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Fotografia 2 - Restaurante Dona Mariana – Caso de Sucesso do MPO da AgeRio 

 

 Fonte: AgeRio, 2019.  

 

 

A microempreendedora Cleonice Soares é outro caso de sucesso do MPO da AgeRio 

do ramo da moda. A maranhense oferece serviços de costura a diversas lojas da capital 

fluminense e tem uma produção semanal de 400 peças com apoio de mais quatro colaboradores. 

A sede do negócio fica no Morro dos Prazeres, Comunidade do bairro de Santa Teresa, no Rio 

de Janeiro. Em épocas de maior demanda, a empreendedora contrata mais duas pessoas. 

Segundo a AgeRio (2019), o MPO concedido para a Cleonice foi para compra de insumos como 

linhas, tecidos, além de maquinário para expansão da produtividade e construção de nova sala 

de negócio. Segundo a AgeRio (2019), a costureira considera que o microcrédito faz parte da 

evolução do negócio da família, dizendo em entrevista para a AgeRio que: “vocês são muitos 

importantes para nós. A gente indica a AgeRio para várias pessoas, inclusive da nossa família. 

Quase todos os membros já pegaram (crédito). Os juros de vocês são bons, um dos menores do 

mercado”.  

 

 

A AgeRio passou a fazer parte da vida da Cleonice quando a costureira descobriu a 

possibilidade de realizar a aquisição de um financiamento através da linha de 

Microcrédito da empresa. Durante toda sua trajetória, ela já recorreu ao financiamento 

três vezes, sendo a última no valor de R$ 10 mil. Com o valor, a microempreendedora 

comprou tecidos, linhas, uma nova máquina que permitiu aumentar a produção e 

dobrar o faturamento em quatro meses. Além disso, construiu uma nova sala para o 

seu negócio, pois antes pagava aluguel para trabalhar (AGERIO, 2019). 
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Fotografia 3 - Costureira Cleonice Soares - Caso de Sucesso do MPO da AgeRio 

 

Fonte: AgeRio, 2019.  

 

 

A Zimpimpim é uma microempresa do ramo do artesanato infantil e foi criada pela 

microempreendedora Cláudia Ramos, em 2015.  A história dessa microempreendedora é de 

superação. Em 2011, com o falecimento do pai, a Cláudia começou a vender patchwork para 

complementar a renda da família, com a ajuda de sua mãe. Abaixo segue uma declaração da 

Cláudia sobre como iniciou sua atividade empreendedora:  

 

 

Eu era estagiária da área de administração nessa época, recebia pouco pra arcar com 

despesas da casa. Foi aí que aprendi pela Internet a fazer patchwork (um tipo de 

trabalho com retalhos) embutido. Comecei a fazer caixas com essa técnica e vender 

pra complementar a renda. Minha mãe também me ajudava (e muito!)” (AGERIO, 
2019). 

 

 

Depois do falecimento da mãe, a microempresária se viu em uma situação emocional 

bem difícil, mas decidiu seguir com a jornada empreendedora, em casa. Voltou a produzir no 

ramo do artesanato e empreendeu também no ramo de noivas, mas a sua gravidez e a busca por 

mais informações no ramo infantil a fizeram estabelecer a microempresa Zimpimpim. Com 

isso, ela começou a produzir para si e para os filhos de amigos e parentes. Hoje, a microempresa 

conta apenas com Cláudia, mas em tempos de maior demanda, ela contrata mais uma pessoa 

para ajudar na produção, conforme pode ser observado abaixo:  
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Em 2015, ao descobrir que estava grávida, comecei a pesquisar sobre esse ‘mundo 

materno’. Fiz umas coisinhas para o quarto do meu filho, um quadro para a filha de 

uma amiga e fiquei tão apaixonada pela possibilidade de criar peças fofinhas que 

decidi mudar o nome da marca e o segmento. Me achei! Criei a Zimpimpim! 
(AGERIO, 2019). 

 

 

Ao criar a marca e começar a produção vieram também os desafios do mundo 

empreendedor. Para fazer crescer o negócio, a Zimpimpim, em 2019, contou com o apoio do 

MPO da AgeRio para fazer melhorias na apresentação digital da sua plataforma de atendimento 

e identidade visual. A empreendedora acredita que o MPO da AgeRio foi muito mais que 

somente o apoio nas melhorias adquiridas, sendo importante para dar confiança de que o 

negócio pode se estruturar no longo prazo (AGERIO, 2019).  

 

“Esse ano recebi um e-mail incrível da AgeRio me dando uma resposta positiva, 

dizendo que sim, que era possível conseguir o financiamento! O financiamento trouxe 

muita coisa boa. Me senti feliz por me alguém ter notado que meu negócio pode 

evoluir sim. Além disso, recebi orientação do que deveria e poderia priorizar – que 

seria: melhorar a plataforma de vendas online, tanto que com parte do financiamento 

pude contratar uma profissional para arrumar a nossa loja virtual e também repaginar 

nossa marca! E acredito que isso no médio prazo vai refletir no desempenho do 

negócio (...) trouxe também mais ânimo para continuar trilhando esse caminho do 
empreendedorismo, pois sei que poderei continuar contanto com apoio da AgeRio 

para outras fases do negócio, até porque a Zimpimpim tem muito a melhorar!” 

(AGERIO, 2019). 
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Foto 4 - Zimpimpim - Caso de Sucesso do MPO da AgeRio 

 

Fonte: AgeRio, 2019. Elaboração própria. 

 

 

O microempreendimento Brincalalá foi vencedor do Prêmio Empreendedor 2015, na 

categoria “Negócio Criativo”.  Criado pela microempreendedora Samara Teixeira, oferece 

serviços de animações em festas infantis. O negócio contratou o MPO da AgeRio para aquisição 

de brinquedos e outros materiais para animações para uma atividade que realiza, em média, oito 

festas mensalmente. A atuação da empresa é nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro (AGERIO, 

2019).  

 

 

“Buscando auxiliar na educação de crianças de um a cinco anos, a empreendedora 

Samara Teixeira inovou na proposta do seu negócio, o “Brincalalá”. A ideia é oferecer 

uma nova forma de recreação de festas infantis tradicionais e envolve música, 

contação de histórias, artes plásticas e atividades que apresentam psicomotricidade” 

(AGERIO, 2019). 
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Fotografia 5 - Brincalalá - Caso de Sucesso do MPO da AgeRio 

 

 Fonte: AgeRio, 2019. 

 

 

Fica clara portanto a importância da adoção de metodologias alternativas para análise 

da viabilidade para concessão de crédito com foco no desenvolvimento dos negócios dos 

microempreendedores de baixa renda, destacando um papel importante do microempreendedor 

como gerador de renda e emprego através da sua atividade produtiva na comunidade em que 

está inserido. Os casos de sucesso do MPO da AgeRio ilustram a diferença importante de se 

proporcionar capacidade de auto geração de renda, principalmente para as pessoas de menor 

renda e de regiões mais pobres. Pode-se considerar que o MPO da AgeRio, ao mudar a 

estratégia do público alvo, conseguiu ampliar o acesso para regiões mais pobres, mas deixou de 

lado a proximidade com empreendedores informais e com capacidade produtiva nas 

comunidades cariocas. 

Assim, a proximidade dos agentes de crédito junto aos microempreendedores de baixa 

renda foi de suma importância para alcançar os casos de sucesso aqui apresentados e analisados, 

entre 2012 e 2016. Considerando isto, a AgeRio reavaliou a volta da atuação dos agentes de 

crédito nas comunidades mais pobres. Recentemente, em 2019, a AgeRio relançou o Programa 

de MPO, com foco na atuação dos agentes de crédito locais, dessa forma, segundo a AgeRio 

(2019): “(...) O Programa contará com agentes locais, responsáveis por atuar diretamente em 

locais de baixa renda. O objetivo do projeto é aumentar a oferta de financiamentos a fim de 

transformar a realidade dos microempreendedores”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta monografia teve como objetivo principal analisar o Programa de MPO da AgeRio, 

entre os anos de 2012 e 2016, ressaltando resultados econômicos e sociais alcançados neste 

ínterim. À tentativa de concluir que o MPO da AgeRio, a partir de financiamentos à 

microempreendedores populares das comunidades do capital fluminense, seja uma eficiente 

política social orientada, utilizou-se dados, do referido período, dos demonstrativos financeiros 

e relatórios disponibilizados via consulta à Agência. Por meio do MPO, microempreendimentos 

populares localizados em regiões mais pobres foram desenvolvidos através da oportunidade de 

crédito mais barato, orientado e adequado às necessidades do negócio, como pode ser 

visualizado nos exemplos de caso de sucesso. Procurou-se ressaltar, inclusive, a importância da 

atuação do agente de crédito como elemento que interliga as partes interessadas no microcrédito 

(tomadores e credores), discrimina melhor bons e maus pagadores e ainda acompanha/ fiscaliza 

o uso para a finalidade cuja contratação fora realizada. 

No início deste trabalho, no primeiro capítulo, apresentou-se os conceitos mais 

aplicados na literatura sobre microcrédito. A explicação, em primeira seção, pretendeu 

esclarecer os principais pontos que diferenciam as nomenclaturas sobre microfinanças, 

microcrédito e MPO com base na argumentação de consagrados autores. Com base em uma 

revisão bibliográfica, o capítulo um ressaltou a importância da metodologia aplicada no MPO, 

bem como a regulamentação do PNMPO e a atuação das IFDs na operação do microcrédito no 

Brasil para superação da condição de pobreza dos indivíduos. Neste capítulo, os principais 

resultados observados foram: (i) a conclusão de que na indústria microfinanceira, o 

microcrédito e o MPO focam nos investimentos de capital de giro e capital fixo, mas que no 

MPO, o contratante ainda conta com a orientação de um agente de crédito; (ii) a percepção de 

que os agentes de crédito são os principais elementos de interligação entre a agência financeira 

e os microempreendedores populares, sendo a personificação da inversão da lógica bancária, 

analisando crédito, orientando o negócio e acompanhando o investimento após a contratação; 

(iii) a conclusão que o MPO concorre para a superação da condição de pobreza dos 

microempreendedores populares; e (iv) o esforço nacional em instituir o microcrédito como 

política pública, ressaltando a recente atualização do PNMPO e seus objetivos principais.  

No capítulo dois deste trabalho, apresentou-se o contexto em que está inserida a 

AgeRio e suas principais atividades e objetivos. Abordou-se a estrutura do SNF, com destaque 
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para as funções e atividades desenvolvidas pelas AFs. Por fim, tentou-se evidenciar a 

participação da AgeRio no fomento às MPMEs que atuam no RJ, sob o contexto de elevação 

da informalidade e do empreendedorismo em resposta ao aumento do desemprego nos últimos 

anos. A principal metodologia aplicada nesse capítulo foi a revisão bibliográfica. Os principais 

resultados alcançados nesse capítulo foram: (i) a compreensão da justificativa da intervenção 

pública no sistema financeiro nacional; (ii) o entendimento de como as AFs atuam em prol do 

desenvolvimento regional; e (iii) quais os principais produtos oferecidos pela AgeRio com o 

propósito de fomento ao crescimento econômico do RJ. 

No terceiro e último capítulo o objetivo principal foi compreender a metodologia 

aplicada pela AgeRio nas contratações de MPO, considerando o histórico do Programa e uma 

análise qualitativa dos resultados econômicos e sociais entre os anos 2012 e 2016.  Para tal, 

utilizou-se uma metodologia de revisão bibliográfica e uma exploração a dados 

disponibilizados pela própria Agência. Assim, com o intuito de exemplificar a aplicação da 

metodologia, apresentou-se alguns casos de clientes que contrataram o MPO da AgeRio e 

tiveram boas experiências. Os principais resultados observados no terceiro capítulo foram: (i) 

a metodologia aplicada para contratações de MPO reduzem o risco ex-ante (seleção adversa) e 

ex post (risco moral), focam em microempreendedores de baixa renda, maior proximidade física 

entre as partes interessadas, ofertam orientação de um profissional capacitado e oportunizam 

crédito adequado a capacidade de pagamento do microempreendedor a fim de evitar 

endividamento; (ii) o setor mais financiado pelo MPO da AgeRio entre os anos 2012 e 2016 foi 

de bar/restaurante com 21,3% do total de valores concedidos sendo que a forte crise fiscal do 

estado em 2016 fez com que os valores concedidos sofressem uma queda brusca em 2016, mas 

como o número de contratações estava numa crescente, o valor médio dos contratos em 2016 

(R$ 3976,00) permaneceu bem próximo do valor médio do ano anterior (R$ 3981,00); Pode-se 

observar que taxa de inadimplência do Programa de MPO da AgeRio entre os anos 2012 e 2016 

foi de 8,71% sendo menor que a taxa de inadimplência do microcrédito no estado do RJ (14%), 

no mesmo período; e (iii) a metodologia aplicada pela AgeRio nas contratações de MPO foi de 

suma importância para o desenvolvimento dos microempreendimentos populares. 

Por fim, chegou-se à conclusão de que o fomento aos investimentos produtivos por 

meio do MPO da AgeRio aos microempreendedores de baixa renda incentiva o crescimento 

sustentável desses negócios populares. Além disso, o atual crescimento do número de 

empreendedores de baixa renda suscita a importância de linhas de crédito específicas como o 

MPO e a atuação de agências como a AgeRio, que compreendam a importância social dessa 
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linha de crédito sem desconsiderar a responsabilidade com a sustentabilidade financeira do 

Programa. Dessa forma, com uma atividade que mescla os interesses sociais e uma governança 

empresarial, buscando ser eficiente social e operacional nas operações de microcrédito, o MPO 

da AgeRio se torna uma excelente alternativa para o crescimento econômico do estado do RJ 

com geração de emprego e renda às famílias e comunidades mais pobres. 

Isto posto, pode-se listar as seguintes conclusões deste trabalho: 

• “O principal cliente do MPO é o microempreendedor de baixa renda”; 

• “O MPO é uma política pública que contribui para o aumento de renda dos 

microempreendedores de baixa renda”; 

• “O SNF, por meio das IFDs, contribui para o desenvolvimento regional, 

principalmente, através da atuação das AFs”; 

• “O Programa de MPO da AgeRio, entre 2012 e 2016, alcançou milhares de 

microempreendedores nas comunidades pacificadas com uma baixa 

inadimplência, comparando-se com os resultados de outras IFDs que atuam no 

estado do RJ e na região sudeste, considerando o mesmo período”; 

• “A proximidade da AgeRio aos microempreendedores de baixa renda, por 

meio da atuação dos agentes de crédito locais, foi o principal fator observado 

para a o resultado de eficiência operacional do Programa de MPO, entre 2012 

e 2016”. 
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