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     RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar os determinantes do crédito no Programa 

Nossocrédito do Espírito Santo. Serão estudadas as relações das variáveis socioeconômicas 

como renda, população e o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), bem como as 

variáveis sexo e setor para onde o crédito é destinado e o faturamento bruto dos 

microempresários de modo a verificar se essas variáveis exercem algum impacto sobre o nível 

médio de crédito concedido pelo programa aos municípios capixabas. O estudo utiliza o modelo 

econométrico de dados em painel para todos os municípios do estado, durante o período de 

2013 a 2015. O faturamento bruto foi estatisticamente insignificante. O incremento 

populacional impactou positivamente no crédito concedido, assim como a variável renda. Já o 

IFDM apresentou uma relação negativa com o valor médio de empréstimos. As variáveis sexo 

e setor, não apresentaram grandes níveis de impacto, mas se comportaram negativamente com 

o valor do crédito quando concedido majoritariamente para as mulheres e para o setor informal, 

respectivamente. O microcrédito, ao viabilizar acesso ao crédito aos excluídos do sistema 

financeiro tradicional, pode ser utilizado como uma ferramenta de combate à pobreza. Conclui-

se que as variáveis socioeconômicas exercem influência sobre a quantidade de crédito fornecida 

pelo programa e que o Nossocrédito apresenta algumas dificuldades para atender ao público 

alvo dos programas de microcrédito. 

 

Palavras-chave: Crédito. Microcrédito. Dados em Painel. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No século passado, o economista John Maynard Keynes rompeu com a chamada Teoria 

Clássica ao verificar que a determinação do nível de emprego não depende somente de decisões 

dos trabalhadores e, portanto, existiria desemprego involuntário1. No Brasil, a recessão do início 

da chamada década perdida teve como consequência a elevação das taxas de desemprego e a 

expansão do assalariamento sem registro e do trabalho por conta própria, seguida pela elevação 

das taxas de inflação e pela instabilidade econômica.  

Após o período de recessão, diversas mudanças estruturais foram observadas na década 

de 1990.  Passadas as fracassadas tentativas de implementação de planos de estabilização, a 

implantação do Plano Real em 1994 e, consequentemente, o controle da inflação junto a uma 

maior abertura da economia, da valorização cambial e de uma reestruturação produtiva, foram 

responsáveis por uma recomposição do emprego e da produtividade, entretanto, esta 

recomposição se deu principalmente em micro e pequenas empresas e trabalhos pela via 

informal. O ideal neoliberal reforçado no período do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso - que sancionou a lei do novo Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte em 1999, além de ter lançado o Programa “Brasil Empreendedor”, constituindo um 

exemplo de política articulada entre parceiros públicos e privados - promoveu as propostas de 

privatização acelerada, de desindustrialização e de desregulamentação do mercado de trabalho. 

A tendência ao desassalariamento2 e a expansão do setor terciário foram consequências desse 

acontecimento. O avanço da tecnologia ainda causou desemprego que não conseguiu ser 

suprido devido a ausência de postos de trabalhos mais especializados para supri-lo. De acordo 

com Pochmann (2006), das ocupações criadas no Brasil, 70% delas estiveram concentradas em 

atividades que não tem a ver com modernização técnica e produtiva. 

Observou-se, portanto, no país, um aumento de novas formas de trabalho e de ocupação 

no período, formas estas que precisavam de mecanismos de sustentação, tomando como 

                                                 
1 Em Keynes, ao contrário dos clássicos, o desemprego não poderia ser atribuído à falta de flexibilidade nos 

mercados. Eles sempre estariam se ajustando, porque os trabalhadores não podem fixar preços e, assim, o salário 

real é flexível. O emprego seria determinado pelo nível de atividade. Assim, se nos clássicos o produto dependia 

do emprego, é o emprego que depende do produto em Keynes. Essa noção está de acordo com o conhecido resgate 

que Keynes fez do Princípio da Demanda Efetiva. Como a demanda agregada afeta a atividade econômica, é ela 

que determina o nível de emprego. O desemprego involuntário surge então por deficiências de demanda. Dessa 

forma, o desemprego involuntário existe em Keynes, independentemente de haver flexibilidade no mercado de 

trabalho. É o desemprego classificado modernamente como desemprego cíclico, possível de ser atenuado pela 

intervenção do governo na economia. (NERY, 2012, p.90) 
2 Ausência de empregos assalariados, que estão localizados  geralmente no setor formal.    



15 

 

 

 

exemplo o microcrédito. A necessidade desta modalidade de crédito  para a inserção do pobre 

no mercado e, portanto, no combate à condição de desemprego e pobreza se justifica visto que 

muitas vezes a parcela mais pobre da população não possui condições financeiras para dar início 

a uma atividade rentável quando estão localizadas no setor informal. Ao procurar 

financiamento, muitos enfrentam problemas para consegui-lo devido às faltas de garantias que 

os mesmos apresentam, já que os financiamentos normalmente são assegurados somente 

àqueles que possuem comprovadamente condições de reembolsar periodicamente os bancos, e 

acabam recorrendo a empréstimos com taxas de juros abusivas. 

Autores como Ugá (2004) e Kerstenetzky (2002)  defendem que a pobreza deve ser 

combatida por meio de políticas de geração de oportunidades e de expansão das capacidades 

individuais dos pobres para que, assim, possam acessar o mercado. A redução da pobreza 

efetiva-se, entre outras medidas, através de programas governamentais e não governamentais 

focalizados  na geração de capacidades entre as pessoas pobres, tornando-as competitivas e  

possibilitando-as a geração de renda e a saída da pobreza,  efetivando-se na prática por meio da 

oferta de ativos geradores de renda, como o microcrédito. 

 Em 1974, em Bangladesh, o professor de economia Muhammad Yunus observou que a 

maior dificuldade para que a população saísse da linha de extrema pobreza era a falta de acesso 

ao crédito para financiamento de seus pequenos empreendimentos, conforme relata em seu livro 

“O banqueiro dos pobres”. Desta forma, decidiu emprestar pequenas quantias para que algumas 

mulheres pudessem empreender e observou a baixíssima taxa de inadimplência de seu 

experimento. Através da experiência satisfatória com o microcrédito, ele fundou o Banco 

Grameen, que rompeu os paradigmas estabelecidos no sistema financeiro tradicional com 

relação ao acesso ao crédito e ofertou recursos para os indivíduos que ficavam à margem do 

sistema, para que, assim, pudessem empreender e gerar renda, melhorando suas condições de 

vida. 

Com o sucesso da experiência do professor de economia, a ideia foi difundida em outros 

países, inclusive no Brasil. Em 2005, foi desenvolvido no país o Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO -  do Governo Federal, com o objetivo de atender 

às necessidades de empreendedores de baixa renda para apoiar as atividades produtivas. O 

programa visava incentivar a geração de emprego e renda entre os  microempreendedores 

populares, além de disponibilizar recursos e apoio técnico às instituições habilitadas. Desde 

então, o Brasil teve algumas experiências com o microcrédito como, por exemplo, a Rede 
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Ceape, o Banco da Mulher, o VivaCred e o Crediamigo, sendo este o caso de maior sucesso no 

país, ficando conhecido até mesmo como o “Grameen brasileiro”. 

Em 2003, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES, implantou o 

programa de microcrédito nos municípios do estado. Com uma construção articulada nos níveis 

estadual, municipal e entre instituições públicas de caráter distinto, o programa foi instituído 

durante o governo Paulo Hartung. A mudança do eixo da mão de obra para o mercado informal 

devido à reestruturação produtiva do mercado, assim como nos demais estados do país, 

aumentou o número de micro e pequenos empreendimentos no Espírito Santo. Apesar da grande 

representatividade no que tange à parcela dos empregos e da renda para a população capixaba, 

grande parte desses empreendedores não dispunham de mecanismos para a sustentação de seu 

negócio, ou seja, não tinham acesso a uma linha de crédito formal. (BANDES, 2005). 

Segundo Mick (2004), o microcrédito é uma modalidade de crédito destinado às 

populações de baixa renda, e as instituições que ofertam  este tipo de crédito são voltadas ao 

financiamento de pequenos e microempreendimentos da economia formal ou informal que não 

possuem acesso às linhas de crédito do sistema financeiro tradicional. Ele busca contribuir para 

o desenvolvimento local e o combate à pobreza na medida em que os empréstimos são 

destinados à manutenção do auto-emprego ou geração de novos postos de trabalho e incremento 

de renda, principalmente para mulheres chefes de família. 

O Nossocrédito, instituído como um programa que tem como fundamento incrementar 

economias locais gerando postos de trabalho e renda por meio da concessão de crédito a 

pequenos empreendedores, insere-se no conjunto das políticas públicas de trabalho e renda no 

Brasil como uma modalidade de crédito concebida para alcançar um público específico que é 

excluído dos meios formais tradicionais de acesso ao crédito, ou seja,  se situa à margem do 

sistema convencional de crédito. (BANDES, 2005) 

Conforme visto, o intuito inicial do microcrédito era para que fosse destinado às pessoas 

de baixa renda - localizadas em especial no setor informal - que não teriam como sustentar e 

solidificar seus pequenos empreendimentos, além disso, as linhas de crédito eram destinadas 

principalmente às mulheres pois, de acordo com Yunnus (2008), elas seriam mais responsáveis 

e fariam melhor uso da quantia emprestada. Entretanto, uma análise acerca de seus ideais e da 

correspondência com a realidade se faz necessária. Logo, diante do apresentado, este trabalho 

tomará como estudo de caso o Programa Nossocrédito do Espírito Santo, buscando analisar sua 

eficiência no que diz respeito aos seguintes aspectos: i) quantidade de crédito fornecido para 

municípios com menor PIB per capita, ii) quantidade de crédito fornecido para o sexo feminino, 
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iii) quantidade de crédito fornecido para o setor informal, iv) quantidade de crédito fornecido 

para municípios com menores índices de desenvolvimento3,  e, v) quantidade de crédito 

fornecido para municípios de acordo com o tamanho da população. 

 

1.1. O problema e sua importância 

 

O presente estudo visa analisar os determinantes do crédito do programa de microcrédito 

Nossocrédito do Espírito Santo no período de 2013 a 2015, procurando observar a eficácia do 

mesmo no que diz respeito ao atendimento ao público alvo dos programas de microcrédito.  

Instituído em 2003 e resultante de uma articulação entre dois níveis de governo, estadual 

e municipal, e entre instituições públicas como o BANDES, o Banco do Estado do Espírito 

Santo S.A.- BANESTES e a Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 

Social - SETADES, o programa Nossocrédito surgiu como uma promessa de renovação e de 

incremento das oportunidades de geração de postos de trabalho e renda para os 

“microempreendedores” do estado, mediante a extensão do acesso ao crédito a essa parcela da 

população trabalhadora. (GIUBERTI, 2008). O programa opera com linhas de crédito de 

duzentos a sete mil e quinhentos reais para primeiro crédito e, até quinze mil reais a partir do 

segundo crédito para capital de giro e 20 mil para investimento fixo (BANDES, 2016). 

Para Giuberti (2008), os recursos financeiros necessários à implementação e 

manutenção do programa são integralmente públicos, oriundos de uma parcela do ICMS – 

imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - recolhido pelas empresas que participam 

do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias – FUNDAP, incentivo financeiro 

específico do estado do Espírito Santo, criado em 1970 para estimular o comércio exterior no 

estado, e que constitui o Fundo para Financiamento de Micro e Pequenos Empreendedores e 

Projetos Sociais, denominado FUNDAPSOCIAL.  

Em aproximadamente cinco anos de atuação, o Programa expandiu-se pelo estado e 

alcançou 77 dos 78 municípios do Espírito Santo. De acordo com o relatório anual do BANDES 

de 2016, o Programa conta atualmente com 110 Agentes de Crédito e, além de ajudar o Estado 

a se reinventar, ele contribuiu para manutenção de, aproximadamente, 170 mil postos de 

trabalho e realizou 33 Programas de Formação de Agentes de Crédito (Profac). 

                                                 
3 Neste presente trabalho está sendo considerado que municípios com menores índices de desenvolvimento - no 

caso o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que inclui análises de emprego e renda, saúde e 

educação - deveriam receber maiores incentivos para o combate à pobreza e a desigualdade, sendo o microcrédito 

um dos mecanismos possíveis. O mesmo se aplica para o PIB per capita. 



18 

 

 

 

O relatório cita ainda o fato do ano de 2016 ter sido  marcado pela contração da 

economia brasileira e por muitas mudanças políticas, o que acabou impactando de forma 

importante os resultados de desempenho do microcrédito. Verificou-se que o perfil do tomador 

de crédito também mudou ao longo dos anos, pois houve um aumento significativo do número 

de clientes que se declararam empreendedores individuais, e também uma diminuição do 

número de pessoas que declaram renda familiar acima de três mil reais. Além disso, são 

destacadas os anos recentes de seca4 que tiveram forte impacto na redução da atividade 

econômica do estado do Espírito Santo, principalmente no norte e nordeste do estado, e nos 

resultados operacionais do microcrédito. 

Ao final de 2016, o Programa havia realizado um total de empréstimos de R$ 

626.733.974,00. A figura a seguir demonstra a evolução do nível de crédito concedido ao longo 

dos anos do programa. 

 

Figura (1)- Concessão de crédito do Programa Nossocrédito de 2003 a 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BANDES (2016). 

A partir da Figura (1) é possível observar o elevado crescimento do programa desde sua 

fundação. O pico do valor de crédito concedido é alcançado em 2012, apresentando uma breve 

queda desde então. 

Conforme visto, o microcrédito é voltado àqueles que não têm acesso ao sistema 

financeiro tradicional. Portanto, pode ser um catalisador para se enfrentar os desafios daqueles 

                                                 
4 O Espírito Santo enfrentou mais de uma crise hídrica no ano de 2016, sendo a que acometeu os meses 

de janeiro e fevereiro considerada por alguns até mesmo como a pior seca dos últimos 40 anos.  
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que não têm sua demanda atendida, visto que não possuem garantias suficientes para as 

instituições financeiras. Esta modalidade de crédito pode ser vista como uma possível 

ferramenta de combate à pobreza devido ao fato de poder propiciar aos excluídos tanto do setor 

financeiro quanto do setor formal de empregos um meio de sustentação e fomento de renda. 

Visto que o objetivo inicial do microcrédito é atender às pessoas que, de alguma forma, 

não possuem garantias para tomarem crédito por vias tradicionais, o esperado é que esses tipos 

de programa contemplem, primordialmente, aqueles que apresentam menor renda familiar.  O 

programa capixaba é bem dividido no que tange à esta questão. 

 

Figura (2): Quantidade de operações de crédito concedidas pelo Nossocrédito dividido por 

renda familiar ao longo dos anos 2003 a 2016. 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do BANDES (2016) 

 

A partir da Figura 2, é possível observar que o Nossocrédito concentra sua maior linha 

de crédito aos tomadores que possuem renda familiar entre mil e quinhentos a três mil reais. 

Logo atrás ficam os que possuem renda acima de três mil reais. Um ponto passível de 

observação aqui é que aqueles que usufruem do crédito do programa e apresentam menor renda 

familiar ocupam a última posição, evidenciando uma contradição entre os objetivos primordiais 

do microcrédito e a atuação do programa espírito-santense. 

Considerando como, majoritariamente, do setor informal aqueles que não possuem 

garantias suficientes para tomar empréstimos no sistema financeiro tradicional, visto que ficam 

impossibilitados de comprovar algum tipo de rendimento, espera-se que os programas de 

microcrédito atendam, em sua maioria, aos pequenos empreendedores deste setor. O 

Nossocrédito conta com linhas de crédito tanto para o setor formal quanto para o setor informal.  
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Numa análise feita com os municípios atendidos pelo programa observou-se que no ano 

de 2013, 94,7% dos municípios destinaram a maior parte5 do crédito para o setor informal. Já 

em 2014 este valor cai para 76,92% e atinge 69.23% em 2015. Essa tendência pode ser 

observada na Figura (3). 

 

Figura (3): Quantidade de operações de crédito fornecidas pelo Nossocrédito por setor - 2013 a 

2015. 

Fonte: 

Elaboração própria a partir de dados do BANDES. 

 

Pode-se perceber que o Nossocrédito apresenta uma grande concessão de crédito ao 

setor informal. No entanto, percebe-se também uma tendência de aumento do número de crédito 

concedido ao mercado formal. Em 2013, dos 78 municípios atendidos apenas nove deles 

atendiam em maior número ao setor formal. Em 2014, esse número passou para dezoito, 

aumentando para vinte e quatro em 2015. 

É perceptível o importante papel que o acesso ao crédito poderia desempenhar para a 

população. O crédito, quando voltado para o empreendimento, pode ser uma alternativa para os 

indivíduos saírem da condição de pobreza, viabilizando meios para a geração de renda e 

melhorias nas condições de trabalho, assim, consequentemente, podendo melhorar a qualidade 

                                                 
5 Mais de cinquenta por cento do crédito. 
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de vida. Desta forma, o microcrédito pode ser uma ferramenta que viabiliza isso aos excluídos 

do sistema financeiro tradicional. 

Tendo em vista a relevância do acesso ao crédito e, portanto, do microcrédito para a 

população de mais baixa renda, torna-se importante analisar a atuação da esfera  pública neste 

segmento. Este trabalho tomará como estudo de caso o programa Nossocrédito do Espírito 

Santo, instituído em 2003 e com uma construção articulada nos níveis estadual, municipal e 

entre instituições públicas, a fim de se obter uma análise acerca dos determinantes do crédito 

concedido pelo programa, verificando se, de fato, os excluídos do sistema financeiro tradicional 

são atendidos majoritariamente. Faz-se importante verificar a eficácia operacional do programa 

para que, de posse dessas informações, os gestores do programa possam tomar medidas para 

sanar gargalos que estejam impedindo maior eficácia. Espera-se que este estudo também possa 

motivar outros trabalhos de avaliação de políticas e programas públicos de fomento de renda 

em nível municipal e no estado do Espírito Santo. 

 

 

1.2. Hipótese 

 

 As variáveis econômicas e sociais referentes à renda, população e desenvolvimento 

exercem influência significativa sobre a quantidade de crédito concedido aos municípios no 

programa de microcrédito do Espírito Santo. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.  Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é analisar os fatores determinantes do crédito concedido 

pelo Programa Nossocrédito do Governo do Estado do Espírito Santo de 2013 a 2015. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

● Descrever a origem e os objetivos do Programa Nossocrédito do Espírito Santo. 
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● Identificar os determinantes do crédito do Programa Nossocrédito por meio de 

observação de dados acerca de valores de desembolso, linhas de crédito e característica 

dos tomadores de empréstimos no período de 2013 a 2015. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Desenvolvimento e crédito 

 

Assim como  Adam Smith e David Ricardo, Schumpeter procurou compreender os 

movimentos da economia e da forma de produção. Entretanto, diferentemente não considerava 

que o crescimento da população e o aumento da produção eram fatores determinantes para o 

desenvolvimento econômico.  

Schumpeter (1985) distingue crescimento de desenvolvimento. Segundo o autor, o 

processo de desenvolvimento não é o simples fato de crescimento da população e da riqueza, 

mas sim uma perturbação do equilíbrio, que se apresenta na esfera da vida industrial e 

comercial, e não nos anseios dos consumidores de produtos finais. Schumpeter (1985) 

caracteriza as inovações - ou novas combinações - ao explicar que  produzir a mesma coisa com 

métodos diferentes significa combinar materiais e forças. Em suas palavras: 

 Introdução de um novo bem. Ou seja, um bem com que os consumidores ainda não 

estejam familiarizados. Ou de uma nova qualidade de um bem. 2) Introdução de um 

novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido testado pela 

experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que, de modo algum, 

precisa ser baseado numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir também 

em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura de um 

novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da indústria de 

transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha 

existido antes ou não. 4)Conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa fonte já 

existia ou teve que ser criada. 5)Estabelecimento de uma nova organização de 

qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela 

trustificação) ou a fragmentação de uma posição de monopólio. (SCHUMPETER, 

1985,p.48). 

 

Para o autor, são as novas maneiras que, combinadas, retiram dos locais onde se acham 

empregados e alocam nessas novas atividades que vão produzir o chamado "Desenvolvimento 

econômico". De acordo com Schumpeter (1985), abordar o desenvolvimento econômico e essas 
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novas combinações, sem atrelar ao crédito, torna-se uma análise muito superficial, pois a 

estrutura da indústria moderna não poderia ter sido construída sem ele. 

Schumpeter (1985) destacou que a nova combinação dos meios de produção, o crédito 

e o empresário são os três elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico. 

Ademais, denominou ainda que uma importante peça para o dinamismo do sistema econômico 

é o empresário, caracterizado como o criador dessas novas combinações.  

O crédito seria necessário para o empreendedor poder colocar suas ideias em prática, 

para poder investir. Schumpeter (1985) acreditava ser necessário ter uma poupança previamente 

existente para poder financiar projetos de investimentos. 

 

Ainda que a resposta convencional à nossa questão não seja certamente absurda, há, 

no entanto, outro método de obter dinheiro para esse propósito, que chama nossa 

atenção, porque, diferentemente do referido, não pressupõe a existência de resultados 

acumulados do desenvolvimento anterior, e por isso pode ser considerado como o 

único disponível dentro de uma lógica estrita. Esse método de obter dinheiro é a 

criação de poder de compra pelos bancos ( ... ) sempre uma questão, não de 

transformar o poder de compra que já existe em propriedade de alguém, mas a criação 

de novo poder de compra a partir do nada [ ... ]. A partir do nada mesmo que o contrato 

de crédito pelo qual é criado o novo poder de compra seja apoiado em garantias que 

não sejam elas próprias meio circulante. Que se adiciona à circulação existente. E essa 

é a fonte a partir da qual as novas combinações frequentemente são financiadas e a 

partir da qual teriam que ser financiadas sempre, se os resultados do desenvolvimento 

anterior não existissem de fato em algum momento (SCHUMPETER, 1985, p. 53).  

 

O empreendedor Schumpeteriano tem sua ideia financiada pela disponibilidade de 

capital do capitalista, sob uma nova forma de produção que pode gerar uma nova curva de 

oferta. A maioria das empresas não se enquadra com esse tipo de empreendedor, mas sim, como 

proprietários de empresas que realizam atividades econômicas de forma autônoma e muitas 

vezes de forma informal, e, em sua grande maioria, são financiados por parentes ou amigos ou 

poupanças próprias. (MORAES, 2010). 

Schumpeter (1985) descreve o empresário inovador como  o indivíduo capaz de ser 

empreendedor de um novo negócio ou dono do capital. Segundo o mesmo autor, pode-se 

entender que o empresário não é, necessariamente, o proprietário dos meios de produção. Ele 

pode não possuir recursos próprios suficientes para a realização do investimento e adoção de 

novas combinações. Para que o empresário possa existir como tal, há, portanto, a necessidade 

do crédito bancário. Para Schumpeter: 
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... o cerne do fenômeno do crédito é definido da seguinte maneira: o crédito é 

essencialmente a criação de poder de compra com o propósito de transferi-lo ao 

empresário, mas não simplesmente a transferência de compra existente .... Através do 

crédito, os empresários obtêm acesso a corrente social dos bens antes que tenham 

adquirido o direito moral a ela. Ele substitui temporariamente, por assim dizer, o 

próprio direito por uma ficção deste. A concessão de crédito opera nesse sentido como 

uma ordem para o sistema econômico se acomodar aos propósitos do empresário, 

como um comando sobre os bens que necessita: significa confiar-lhes forças 

produtivas. É só assim que o desenvolvimento econômico poderia surgir a partir do 

mero fluxo circular do equilíbrio perfeito. E essa função constitui a pedra angular para 

a moderna estrutura da economia" (SCHUMPETER,1985, p.74)  

 

O acesso ao crédito, além de permitir que o empreendedor utilize seu potencial para 

produzir e gerar renda pode ser uma alternativa para o emprego por conta própria, e ao mesmo 

tempo pode ser um caminho para redução ou até mesmo uma saída para a pobreza, visto que 

gera melhoria na qualidade de vida proporcionando melhores condições para pessoas de baixa 

renda. (MORAES, 2010). De acordo com Lima (2009), o acesso ao crédito pode contribuir para 

estimular a capacidade empreendedora dos beneficiários, incentivando a sua busca por 

autonomia. 

Para Lucas (1988), o crédito é de extrema importância para o empreendedorismo, 

principalmente por causa de sua contribuição às pequenas unidades produtivas. Entretanto, as 

micro e pequenas empresas carecem de um sistema de crédito que atendam às suas necessidades 

de crédito e que estejam dentro da capacidade de pagamento. 

O sistema financeiro brasileiro exibe dificuldades para o crescimento econômico, pois 

não consegue atender a todas as demandas, e o custo do crédito bancário impossibilita o acesso 

de micro, pequenas empresas e trabalhadores por conta própria (ABRAMOVAY; 

CARVALHO, 2004).  

Segundo Fachini (2005), geralmente, a população de baixa renda não possui bens ou 

recursos para cumprir as garantias que os bancos exigem para a tomada de crédito. O caminho 

encontrado, portanto, para a maioria dos indivíduos que não têm acesso ao sistema de crédito 

formal é buscar empréstimos em fontes que não exigem garantias, mas que cobram taxas de 

juros muito acima do nível de mercado. 

 

2.2.  Considerações Sobre o Crédito 
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 “Conceder ou tomar determinada quantia por empréstimo, no âmbito formal ou 

informal, independentemente do seu fim, é uma prática observada e identificada ao longo da 

história, em diferentes sociedades.” (GIUBERTI, 2008, p.44). De acordo com o autor, a 

necessidade de se fazer uso dessa prática está associada às mudanças sociais e econômicas que 

ocorrem na sociedade. Logo, com as profundas mudanças nas relações de trabalho no mundo 

contemporâneo, juntamente ao aumento da informalidade e da pobreza, verifica-se a 

necessidade de estender a oferta de crédito também para aqueles caracterizados como 

“deserdados” do sistema.  

Giuberti (2008) argumenta que o crédito no universo das instituições financeiras é 

tradicionalmente destinado àqueles que já possuem bens e dinheiro. Ou seja, quanto mais 

possuem, maior o crédito. Essas instituições normalmente operam com clientes que estão 

inseridos em divergentes categorias e, assim, a forma como lidam com eles é diferenciada.     

Clientes que possuem maior movimentação bancária, por exemplo, possuem mais acesso ao 

crédito e mais privilégios na utilização dos serviços que são oferecidos. Esses são os clientes 

que apresentam mais rentabilidade ao banco e um “menor risco” nas operações. Já aqueles com 

renda mais baixa e pouca movimentação bancária, são vistos como um ‘maior risco”. Mick 

(2004) aponta que as instituições os enxergam dessa forma na medida em que os custos para 

atendê-los seriam iguais aos dos clientes de renda elevada ou até maiores, mas a rentabilidade 

ao banco seria menor. 

No âmbito formal, o crédito rural foi contemplado pelos primeiros movimentos que 

visavam promover acesso ao crédito pela população de menor renda. Enquanto isso, o acesso 

ao crédito formal para a parcela da população urbana de baixa renda é mais restrito, muito pelo 

fato de grande parte da população estar no mercado informal e não ter como comprovar seus 

rendimentos, grande exigência dos bancos. (GIUBERTI, 2008). 

 As instituições financeiras promoveram algumas linhas de crédito voltadas para o 

público de baixa renda ao longo dos anos, linhas estas voltadas para o consumo e com taxas de 

juros elevadas, o chamado “crédito massificado”. De acordo com Costa (2002), apesar dos altos 

índices de inadimplência que cercam este tipo de crédito, ele é um dos segmentos mais rentáveis 

do sistema financeiro. Isso se dá na medida em que os altos juros compensam as possíveis 

perdas causadas pela inadimplência.  

Novamente de acordo com Giuberti (2008), a parcela da população considerada de 

“baixa renda” compreende várias categorias e, no que tange ao acesso ao crédito, além dos 
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rendimentos individuais, o lugar que ocupam no mercado de trabalho também influencia. Um 

indivíduo assalariado mesmo que com baixa renda, por exemplo, tem mais facilidade em tomar 

crédito junto às instituições financeiras que indivíduos que estão no mercado informal, mesmo 

que com renda mais elevada, por não apresentarem garantias de rendimentos. 

Vasconcelos et al. (2004)  sustenta que um sistema financeiro capaz e disposto a atender 

à demanda de crédito é uma condição necessária para o crescimento econômico. A 

disponibilidade de crédito em condições adequadas - no que diz respeito a prazos, quantidades 

e custos - viabiliza o aproveitamento das oportunidades de investimento para os agentes 

econômicos. Quando essa oferta é inexistente, os agentes acabam por realizar seus 

investimentos até o limite de seus próprios fundos, quando eles existem. 

Mick (2004) argumenta que a necessidade de capital e o não acesso ao sistema 

financeiro tradicional acabam por alimentar um “mercado informal de crédito”, como a 

agiotagem. Segundo Carvalho e Abramovay (2004), as necessidades das micro e pequenas 

empresas, e menos ainda dos trabalhadores por conta própria, não são atendidas pelo sistema 

financeiro brasileiro. Para essa grande parcela da população, o crédito bancário é muito caro e 

de difícil acesso. Faz-se necessário, portanto, uma política de acesso ao crédito formal para 

microempreendedores e a população de baixa renda, sobretudo para a população localizada no 

mercado informal, para que estas possam exercer atividades produtivas.     

    

2.3. Microcrédito: definição e importância 

 

 Apesar de ser um tema relativamente novo, o termo “microcrédito” possui diversas 

definições e muitas vezes podem surgir algumas controvérsias a respeito de seus significados e 

funções. Ocasionalmente, o termo é confundido com as “microfinanças”. Muhammad Yunus, 

fundador do Grameen Bank6 (em português, Banco Grameen), afirma que a palavra 

“microcrédito” não existia antes dos anos 1970 e que nos dias de hoje o uso é tão aberto que se 

podem gerar desentendimentos sobre o assunto (YUNUS, 1997). 

Alguns autores como Santos et al. (2015) tentam explicar a confusão previamente 

existente entre “microcrédito” e “microfinanças” utilizando como argumento que os conceitos 

são, de fato, diferentes, porém, um faz “parte” do outro. As microfinanças seriam um setor que 

presta serviços financeiros à população de baixa renda, ou seja, aos excluídos do sistema 

                                                 
6 Primeiro banco no mundo especializado em microcrédito e referência de sucesso acerca do tema. 
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financeiro tradicional. O microcrédito seria parte deste setor, ou seja, seria um segmento das 

microfinanças. 

Alves e Soares (2004) definem microfinanças como a prestação de serviços financeiros 

adequados e sustentáveis para a população de baixa renda, tradicionalmente excluída do sistema 

financeiro tradicional, com a utilização de produtos, processos e gestão diferenciados. Assim, 

as entidades microfinanceiras seriam aquelas especializadas em crédito, constituídas na forma 

de organizações não governamentais (ONGs), organizações da sociedade civil de interesse 

público (Oscips), cooperativas de crédito de pequeno porte, sociedades de crédito ao 

microempreendedor (SCM), bancos comerciais públicos e privados e fundos institucionais. Os 

mesmos autores definem ainda microcrédito como uma atividade dentro das microfinanças, 

com o papel de conceder crédito para o financiamento de pequenos empreendimentos, que se 

diferencia das operações de crédito tradicionais por causa da metodologia utilizada.  

Araújo et al. (2004)  esclarecem da seguinte forma: 

 

 [...] as micro finanças se orientam para o desenvolvimento de produtos financeiros 

adequados e acessíveis à população excluída do sistema financeiro tradicional. Entre 

os diversos produtos microfinanceiros, encontra-se o microcrédito. (ARAÚJO et al. 

2004, apud CÁRDENAS e OLIVEIRA, 2010, p.121). 

 

Um provável causador da existência dessa confusão que liga os dois termos e, 

consequentemente, na utilização do conceito de microcrédito, é o fato de algumas instituições 

de microfinanças oferecerem como único serviço o microcrédito, como afirma Monzoni Neto 

(2006). Ainda no que diz respeito à conceituação do termo “microcrédito”: 

 

(...) a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos empreendedores informais 

e microempresas sem acesso formal ao sistema financeiro tradicional, principalmente 

por não terem como oferecer garantias reais. É um crédito destinado à produção 

(capital de giro e investimento) e concedido com o uso de metodologia específica. 

(BARONE et al. 2002, p.11) 

 

É extremamente importante salientar, portanto, que o microcrédito não é um crédito 

voltado para o consumo, mas sim para a produção. Ele é voltado para empreendedores que não 

possuem uma fonte de financiamento e que normalmente encontrariam dificuldades para 

conseguirem crédito em instituições financeiras tradicionais. Ele é concedido através do uso de 

metodologia específica que depende da instituição microfinanceira, mas que normalmente leva 
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em consideração o perfil do tomador de crédito e a viabilidade do negócio. Além disso, os 

valores de concessão de crédito podem variar e, de acordo com Barone et al. (2002), no Brasil, 

o empréstimo médio das instituições de microcrédito está em torno de mil reais. 

Tradicionalmente, no universo das instituições financeiras comerciais, o crédito é 

destinado àqueles que já possuem bens e dinheiro: quanto mais possuem, maior o crédito. A 

parcela mais pobre da sociedade, devido à ausência de garantias na hora da tomada de crédito 

pelas instituições financeiras tradicionais, acaba sendo excluída deste sistema.  

Segundo Barone et al. (2002), o microcrédito democratiza o acesso ao crédito, tornando 

este mais inclusivo na medida em que possibilita o acesso aos empreendedores de baixa renda. 

O microcrédito, ao possibilitar que a parcela da sociedade mais prejudicada com os meios de 

acesso ao crédito tradicional tenha a viabilidade de empreender, pode ser capaz de gerar 

emprego e renda para as famílias usuárias. Ou seja, a democratização do acesso ao crédito pode 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população mais pobre. Para o autor  

 

o impacto social do microcrédito, embora de difícil mensuração, é reconhecidamente 

positivo, resultando em melhores condições habitacionais, de saúde e alimentar para as 

famílias usuárias. Além disso, contribui para o resgate da cidadania dos tomadores, com 

respectivo fortalecimento da dignidade, a elevação da autoestima e a inclusão em 

patamares de educação e consumo superiores. (BARONE et. al, 2002, p.11) 

 

Rocha (2006) explica que a pobreza é um fenômeno complexo, podendo ser definido de 

forma genérica como a situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada. 

[...] Em última instância, ser pobre significa não dispor dos meios para operar adequadamente 

no grupo social em que se vive. Barros, Henriques e Mendonça (2000) afirmam ainda que a 

pobreza “[...] se refere a situações de carência em que os indivíduos não conseguem manter um 

padrão mínimo de vida condizente com as referências socialmente estabelecidas em cada 

contexto histórico.” (BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000, p. 124). 

 Na medida em que o microcrédito é capaz de  estimular a produção pela população mais 

pobre e sem acesso ao crédito no sistema financeiro tradicional, ele pode ser capaz de gerar 

emprego e renda, melhorando a qualidade de vida desta parte da população e, assim, podendo 

ser um instrumento de combate à pobreza. De acordo com o Serviço  Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o microcrédito pode ser entendido como uma 

modalidade de financiamento que busca permitir o acesso dos micros e pequenos 

empreendedores ao crédito por meio da utilização de metodologia própria voltada ao perfil e às 
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necessidades dos empreendedores, estimulando as atividades produtivas e as relações sociais 

das populações mais carentes, com condições de gerar, assim, ocupação, emprego e renda e 

desenvolvimento socioeconômico local.   

 

2.4. A assimetria de Informação e o Aval Solidário 

 

Segundo Forte (2006), é por meio da informação que os agentes podem ajustar seus 

níveis de produção e de preços que levam ao máximo bem-estar, o que a caracteriza como um 

importantíssimo fator para que o mercado alcance sua eficiência. Logo, quando a informação 

não é completa ocorre uma falha, ocasionando um benefício de uma parte em detrimento de 

outra. Para a autora, uma das principais consequências da informação assimétrica é a presença 

de comportamentos oportunistas entre os agentes por parte dos que possuem mais informações. 

No mercado de crédito, é observado o problema da seleção adversa, uma vez que o 

credor desconhece o “tipo” do potencial devedor. É perceptível, portanto, a necessidade de 

informação para ambas as partes, que no caso são atendidas pela “compra” de informações ou 

pela exigência de garantias reais. Neste tipo de mercado, existe ainda o chamado risco moral, 

que ocorre quando o tomador de empréstimo faz “mau uso” do dinheiro, correndo o risco de 

não conseguir quitar suas dívidas. Os problemas citados acabam por adicionar custos à 

transação de tomada de crédito, tornando necessário um mecanismo que pudesse minimizar a 

assimetria de informação em atividades que ficaram à margem do sistema financeiro 

tradicional. (FORTE, 2006). 

Uma das alternativas encontrada na literatura refere-se ao aval solidário, em que a 

concessão de empréstimos se dá de maneira solidária pelo fato de ser compartilhada pelo grupo 

que tomou o crédito. De acordo com Forte (2006), a ideia do aval é que dificuldades ou 

fragilidades individuais possam ser superadas pela responsabilidade e segurança coletiva. 

Santos et al. (2015) afirma que este modelo compensaria as incertezas das instituições 

financeiras nas operações, visto que assim seria possível uma responsabilização mútua já que 

normalmente os participantes dos grupos pertencem a uma mesma comunidade, o que facilitaria 

um monitoramento. 

Autores como Santos e Tófoli (2007) defendem que o sucesso de operações de 

microcrédito está, entre outros fatores, relacionado à metodologia do aval solidário uma vez 

que ele pode ser financeiramente sustentável para as instituições financeiras porque, primeiro, 

o nível de risco potencial dos tomadores de empréstimos é conhecido pelos membros do grupo, 
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segundo que, cada indivíduo pertencente ao grupo tem interesse em certificar-se quanto ao uso 

correto dos recursos emprestados pelos outros membros. Ademais, quando um indivíduo que 

está inserido ao grupo se declarar impossibilitado de efetuar o pagamento do empréstimo, outro 

membro do grupo teria acesso mais fácil para verificar se, de fato, houve falha no projeto. 

Segundo Colodeti (2011), a metodologia do aval solidário tornou os empréstimos para 

pessoas pobres sustentáveis, visto que, assim, seria possível obter o retorno dos créditos 

oferecidos. Neri (2008) entende que o sucesso desse tipo de garantia está na observada “ligação 

de responsabilidade” entre os membros do grupo. Por fim,  Lima (2009) compreende que o aval 

solidário 

 

[...] é uma das formas mais efetivas de colateral social. Nesse sistema, 

os tomadores de empréstimos formam grupos, no qual  os membros se 

avalizam mutuamente. Dessa forma, os beneficiários fiscalizam uns aos 

outros para evitar a inadimplência e o cancelamento dos empréstimos. 

(LIMA, 2009, p. 52) 

 

2.5.  Experiência Internacional 

2.5.1.  O Banco Grameen7 

 

A experiência que é referência para o microcrédito é o Banco Grameen, em Bangladesh, 

criado por Muhammad Yunus. O professor de economia, ao perceber o círculo vicioso de 

pobreza em que pessoas de uma certa aldeia estavam inseridas devido a formas impróprias de 

empréstimos - como, por exemplo, agiotas – para empreender, decidiu emprestar pequenas 

quantias de dinheiro para a população carente (cerca de US$ 27 para 42 mulheres) a fim de 

estimular e financiar a produção. As baixas taxas de inadimplência verificadas no sistema 

utilizado no Grameen podem ser consideradas como o fator impulsionador que efetivou o 

projeto de concessão de crédito direcionado à população mais pobre. O banco iniciou suas 

atividades em 1978 e, em 1983, obteve as autorizações necessárias para atuar como um banco 

independente em Bangladesh, tendo como principal objetivo a erradicação da pobreza 

(BNDES, 2001). 

                                                 
7 Apenas o Banco Grameen foi citado como experiência internacional pois, além de ter sido o pioneiro, é o caso 

de maior destaque. O foco do trabalho será na experiência nacional. 
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Diferentemente das instituições financeiras tradicionais, o sistema de concessão de 

crédito do Banco Grameen facilita a relação da população mais pobre com o banco. A questão 

da existência de garantias para a tomada de empréstimos, por exemplo, não é tida como pré-

requisito. Deste modo, as pessoas consideradas mais pobres não estariam mais sujeitas à 

exclusão do acesso a um sistema bancário. Yunus (2001) identifica que o desenvolvimento 

destas pessoas seria impossível se dependesse, como normalmente acontece no sistema 

bancário tradicional, da obrigação de garantia. 

A concessão de crédito pelo Banco Grameen adotou um sistema de empréstimos 

coletivos, em que há a formação de grupos de cinco emprestadores, que se responsabilizam pelo 

compromisso assumido por todos. Os dois primeiros recebem o empréstimo que costuma variar 

de US$ 25 a US$ 100 para cada, de acordo com Yunus (2001), e somente após a quitação da 

dívida é que os outros dois podem realizar empréstimos. Consequentemente, o último integrante 

só pode se beneficiar caso estes também cumpram com suas obrigações. O pagamento costuma 

ser feito semanalmente para que possíveis problemas possam ser identificados precocemente. 

Este sistema se demonstrou muito satisfatório, com 98,2% do índice de recuperação do total 

dos empréstimos concedidos. Segundo Yunus (2001) apud Neto, (2014), entre 2002 e 2010, os 

ativos do banco aumentaram de, aproximadamente, US$ 400 milhões para mais de US$ 1,7 

bilhão. A qualidade de vida dos tomadores de empréstimos, assim, melhorou. 

Em razão do sucesso do Banco Grameen, a experiência com o microcrédito foi 

experimentada em diversos países.  Alguns casos de sucesso explicitados em obras de Barone 

(2002) e Neri (2008) são: Bank Rayat da Indonésia; Adopem da República Dominicana; 

Financeira Calpiá em El Salvador; BancoSol, Caja Los Andes, Programa de Desenvolvimento 

Municipal - Prodem, FIE e Dartawi na Bolívia; Caja Social na Colômbia; Compartamos no 

México; MiniBanco no Peru e o CrediAmigo no Brasil. A experiência com o microcrédito 

nesses países também é vista de forma positiva por Mozoni Neto (2006), evidenciando as 

diferenças nos dois lados do mundo. Os programas na Ásia caracterizam-se por atender 

populações em situação de extrema carência e pobreza, atuando principalmente em zonas rurais 

e com foco nas mulheres. Em contrapartida, na América Latina, os programas têm uma 

característica mais urbana e com uma maior diversidade de gênero. 

 

2.6.  Experiência Nacional 
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O microcrédito é concedido de diversas formas no Brasil como, por exemplo, através 

de ações do poder público – por meio de bancos oficiais com carteiras especializadas, tendo 

como principal exemplo o CrediAmigo do Banco do Nordeste – da sociedade civil e da 

iniciativa privada. Este tipo de crédito adota uma metodologia específica que, diferentemente 

do crédito tradicional, consiste na concessão assistida do crédito. Ou seja, os agentes de crédito 

vão até o local onde o possível tomador exerce sua atividade para avaliar as necessidades de 

seu empreendimento e sua capacidade de pagamento.(BARONE et al., 2002). 

Maciel e Maciel (2017) apontam que a experiência pioneira de microcrédito no Brasil 

foi em 1973, pela União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações (UNO). Durante 

a década de 1980, apesar do cenário favorável para iniciativas desse tipo, algumas questões 

políticas, sociais e econômicas cruzaram os caminhos adotados pelas entidades que operariam 

com o microcrédito. Novos desafios surgiram para o país na época - como a orientação 

estratégica das organizações, por exemplo- devido a necessidade de comprometimento de 

recursos públicos para aplicação em projetos de desenvolvimento devido a crise da dívida 

externa, da recessão econômica do período, da restrição de crédito e do baixo crescimento 

econômico. 

A intensa participação do Banco Central se dá a partir da década de 1990. A autoridade 

monetária iniciou um processo que visava aumentar a oferta de serviços financeiros para 

população de baixa renda como tentativa de combate à desigualdade social no Brasil. 

Desenvolveu-se então um trabalho de forma integrada, com representantes do setor público e 

privado. (BACEN- BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2009). 

De acordo com Maciel e Maciel (2017), é na década de 1990 que se inicia o processo 

de expansão do setor de microfinanças no Brasil, muito pela estabilização causada pela 

implementação do Plano Real em 1994. Assim sendo, observou-se um grande aumento da 

demanda por microcrédito. Logo, com o fortalecimento das cooperativas de crédito no Brasil a 

partir desta década, um crescimento significativo do número de cooperativas começa a se 

desenvolver no país. 

Em 2003, foi instituído no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social- BNDES o Programa de Microcrédito (PM), substituindo o Programa de Crédito 

Produtivo Popular - PCPP. Em abril de 2005, no primeiro governo Lula, foi instituído o 

PNMPO, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). (LIMA, 2009). 

Segundo Colodeti (2011), as instituições ligadas ao PNMPO são divididas em duas 

instâncias, sendo as de segunda instância aquelas que repassam recursos para as Instituições de 
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Microcrédito Produtivo Orientado (IMPOs). Dentre elas podem ser citadas a Caixa Econômica 

Federal, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, BNDES, bancos 

comerciais e os bancos múltiplos com carteira comercial. As instituições de primeira instância 

lidam diretamente com o tomador de microcrédito, são elas: as cooperativas de crédito 

singulares, agência de fomento, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCMs) e as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). 

 

O Programa UNO 

 

Segundo Barone et al. (2002), “O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a 

experimentar o microcrédito para o setor informal urbano.” (Barone et al., 2002, p. 15).  Através 

da Accion International – Organização Não Governamental  – foi criada, em 1973, em Recife 

e em Salvador, a União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações, conhecida como 

Programa Uno. Além de ofertar crédito a microempreendedores de baixa renda, a UNO se 

responsabilizava por treinamentos dos clientes no que se refere à gestão, bem como auxiliava 

os clientes em traçar o perfil dos microempresários. O programa foi, durante muitos anos, a 

principal referência para a expansão dos programas de microcrédito na América Latina e durou 

até 1991. Para Neto (2014), a Uno não resistiu ao período de alta inflação pelo qual a economia 

se encontrava, e a alta imprevisibilidade da época aliada à falta de preocupação em se manter 

sustentável foram responsáveis pelo fim do programa. 

 

 A Rede CEAPE 

 

O Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos Ana Terra (CEAPE) surgiu também 

a partir da experiência da Accion International. Essa experiência utiliza o método do aval 

solidário, o mesmo do Banco Grameen, e iniciou suas atividades em Porto Alegre, em 1987. 

Sob forma de Organização Não Governamental (ONG), contou com o apoio do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo Neto (2014), de acordo com dados 

estatísticos da CEAPE, no ano de 2014, o valor total emprestado acumulado em 21 anos 

ultrapassava os R$ 333 milhões, com taxa de inadimplência próxima a 4,32%. 
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 O Banco da Mulher 

 

Inicialmente atendendo apenas o público feminino, o Banco da Mulher iniciou seu 

programa de microcrédito em 1989 com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e do BID (BARONE et al., 2002). O Banco é filiado ao Women’s World Banking8 

e possui representação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Amazonas.  

 

A PORTOSOL 

 

Criada em 1995, a PORTOSOL – Instituição Comunitária de Microcrédito - é resultante 

de uma parceria da prefeitura de Porto Alegre com entidades da sociedade civil. Esta instituição 

obteve também recursos oriundos do BNDES e do SEBRAE/RS. Os créditos são concedidos 

tanto para capital de giro quanto para capital fixo e as garantias das operações são baseadas em 

aval simples ou solidário, além de cheques e alienação de bens. De acordo com Monzoni (2006), 

a PORTOSOL, desde sua existência, já concedeu mais de R$ 60 milhões em empréstimos na 

forma de microcrédito. 

 

O VivaCred 

 

Criado pela ONG Viva Rio em 1996, o Programa VivaCred foi criado na comunidade 

da Rocinha, com o apoio da consultoria alemã Internationale Projekt Consult (IPC). O 

VivaCred foi o primeiro programa de microcrédito a receber recursos de uma instituição 

privada, a Fininvest, além dos recursos do BNDES e do Banco Internacional de 

Desenvolvimento (BID). Além disso, foi a pioneira na instalação de agências dentro das favelas 

cariocas (VIVA RIO, 2017). No final de 1999, o VivaCred tornou-se uma OSCIP. 

 

 O CrediAmigo 

 

                                                 
8 Organização sem fins lucrativos que fornece suporte estratégico, assistência técnica e informações para 

uma rede global de 40 instituições de microfinanças independentes (IFMs) e bancos que oferecem crédito e outros 

serviços financeiros para empresários de baixa renda no mundo em desenvolvimento, com um foco particular nas 

mulheres.  
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Uma experiência de sucesso com o microcrédito no Brasil é o caso do CrediAmigo, do 

Banco do Nordeste. Este banco é uma instituição financeira estatal constituída na forma de 

sociedade de economia mista de capital aberto, mas é controlada pelo governo federal.  

O programa atua principalmente nas regiões do Nordeste prestando atendimento aos 

mais pobres e tem, em sua maior parte, beneficiários que estão sem trabalhar no mercado formal 

e iniciam pequenas atividades por conta própria. O CrediAmigo adotou metodologia muito 

semelhante à do Banco Grameen no que diz respeito à concessão de empréstimos, que é o aval 

solidário. Assim, diversas pessoas que necessitam adquirir o crédito se reúnem e promovem um 

representante que atua em nome do grupo, sendo que todos respondem de maneira solidária 

junto ao banco. Conforme explicita Lima (2016), funciona como uma espécie de avalista uns 

dos outros. 

Ainda de acordo com a autora, o sucesso do programa pode ser explicado justamente 

pelo fato de ter adotado o aval solidário. Desta forma, ele conseguiu manter baixas as taxas de 

inadimplência. Quando esta ocorre, é rigidamente controlada, não sendo possível prorrogação 

ou rolagem de dívidas. Nestes casos, são analisados relatórios semanais e mensais de 

inadimplência e média de clientes novos, e os indicadores sobre o desempenho operacional são 

avaliados mensalmente. A preocupação em manter as dívidas dos empréstimos quitadas, 

portanto, é alta, visto que ocorrem pressões pela necessidade de continuidade do acesso ao 

crédito. 

O empréstimo do CrediAmigo é liberado de uma só vez em até sete dias úteis após sua 

solicitação e, conforme contribui Lima (2016), conta com valores iniciais variando de R$ 100 

a R$ 6.000, de acordo com o produto, a necessidade e o porte do negócio. Dependendo do 

empreendimento e da capacidade de pagamento, a concessão pode ser renovada até atingir 

R$15.000. 

Dessa maneira, o programa vem sendo o principal programa de microcrédito no Brasil. 

“O Programa CrediAmigo demonstrou ser uma política de crédito transformadora que procura 

trazer soluções a partir da potencialidade do cliente e o desenvolvimento dos negócios por meio 

do acesso ao crédito.” (SOUZA, 2008, p. 114). Segundo Otero (2000) apud Lima, (2016), o 

programa do Banco do Nordeste é uma das únicas iniciativas mundiais bem sucedidas 

realizadas por bancos estatais, ao lado do Bank Rakyat Indonésia. 

 

2.7. Microcrédito e Informalidade 
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A informalidade não é um fenômeno novo. Aliás, já foi apontada por Marx, no século 

XIX, na forma de “superpopulação excedente estagnada” (SABADINI; NAKATANI, 2002, p. 

267). 

Capelas, Huertas Neto e Marques (2010) entendem que foi a partir dos anos 1980 que 

os estados nacionais deixam de participar da regulação da economia e do mercado de trabalho. 

Mostram que, no Brasil, na década seguinte, foram tomadas várias medidas para “[...] 

flexibilizar o mercado e as relações de trabalho [...]”. É válido notar que entendem o processo 

de flexibilização como “[...] medida que deixa o trabalhador à disposição da empresa quanto a 

sua jornada de trabalho e tempo de contratação e quanto à estipulação de sua remuneração.” 

(CAPELAS; HUERTAS NETO; MARQUES, 2010, p. 217) 

Os autores entendem ainda que, no Brasil, o argumento da flexibilização como forma 

de promover o aumento de empregos — dados os menores custos das empresas na contratação, 

manutenção e desligamento do trabalhador — pode ser contraposto pela consideração de que: 

 

[...] desemprego não era causado pela rigidez das leis trabalhistas, mas pela falta de 

investimento, privado e público, em razão da política de juros altos, da abertura 

indiscriminada da economia e do esgotamento da capacidade desenvolvimentista do 

Estado, dadas as restrições impostas pelo pagamento das dívidas externa e interna. 

(CAPELAS; HUERTAS NETO; MARQUES, 2010, p. 223). 

 

 A implementação do Plano Real no Brasil propiciou algumas mudanças estruturais. A 

década de 1990 foi marcada por um cunho mais neoliberal na economia, com uma tendência à 

abertura comercial, valorização cambial e, consequentemente, um grande aumento no número 

de importações, além de mudanças na organização do trabalho. Esses fatores contribuíram para 

a elevação da taxa de emprego; entretanto, de acordo com Cacciamali (2000), essa elevação se 

deu com base na expansão de micros e pequenas empresas, trabalhos por conta própria e 

contratações sem registro, ou seja, por via do setor informal. 

A consequência desse fenômeno, portanto, foi a crescente tendência ao 

desassalariamento e o crescimento do setor de serviços. Sabadini e Nakatani (2002) afirmam 

que, como resultado das mudanças ligadas à política econômica de cunho neoliberal, da 

reestruturação produtiva e da flexibilização das relações de trabalho e produção, tem-se um 

aumento das taxas de desemprego, precarização das relações de trabalho, desmantelamento dos 

benefícios sociais garantidos pelo contrato formal de trabalho e ampliação do chamado setor 

informal.  
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Giuberti (2008) contribui ao assumir que não houve compensações da criação de postos 

de trabalhos mais especializados para suprir o desemprego causado pelo avanço da tecnologia 

e, desta forma, assiste-se a uma crescente expansão de novas modalidades de ocupação e 

obtenção de renda sob a forma de trabalho não assalariado no Brasil. 

Este novo cenário, portanto, torna necessária a criação de mecanismos de sustentação 

dessas novas formas de ocupação e obtenção de renda para que esta parcela da população 

pudesse desenvolver atividades produtivas. De acordo com Colodeti (2011), há, aparentemente, 

uma visão segundo a qual o setor informal, se bem abastecido de crédito produtivo, tornar-se-á 

estratégico no “combate à pobreza”.  

A consideração do setor informal como um segmento positivo para os participantes do 

mercado de trabalho faz com que ele passe a ser visto como um mecanismo para o combate à 

pobreza mediante a independência individual ao redor do mercado. Uma forma de 

abastecimento ao setor seria o microcrédito. Assim, afirmam Barone et al. (2002): “Faz-se 

necessário, pois, investir na indústria de microfinanças como um todo, apoiando o seu 

crescimento e fortalecimento para que se possa ampliar o acesso ao crédito por parte de milhões 

de microempreendedores no País.” (BARONE et al., 2002, p.7). 

 Colodeti (2011 ) verifica — por meio de dados do MTE — que, a partir da década de 

1990, a concessão de microcrédito aumentou no Brasil. Pode-se observar a partir do 

apresentado a relação existente entre informalidade e microcrédito. 

 

2.8. O Programa Nossocrédito 

 

Por meio de uma articulação firmada entre o estado e algumas instituições como o 

BANDES, BANESTES, a Secretaria Estadual do Trabalho e Ação Social, prefeituras 

municipais, Comissão Estadual do Trabalho e Comissões Municipais do Trabalho, por meio do 

Decreto Estadual nº 1.203-R/2003 foi instituído o Programa Nossocrédito pelo governo do 

Espírito Santo. Conforme explicita Caçador (2014), o programa, que constitui uma modalidade 

especial de crédito, foi estruturado objetivando a inclusão econômica e social de pequenos 

empreendedores.  

 Apesar de atualmente o Nossocrédito contemplar todos os municípios do estado, 

inicialmente apenas quatro municípios foram selecionados para receber o programa. Segundo 

Caçador (2014): 
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A meta estabelecida inicial era a implantação de quatro Unidades Municipais de 

Microcrédito (UMMs) como pilotos entre julho e outubro de 2003. A implantação no 

restante do estado se daria em quatro anos, ou seja, até dezembro de 2006. Foram 

selecionados nessa primeira fase, como pilotos, os municípios de Viana, Cachoeiro de 

Itapemirim, Nova Venécia e Presidente Kennedy. De acordo com o planejamento 

inicial, a expansão do Programa deveria alcançar 24 municípios em 2004, 27 

municípios em 2005 e 27 municípios em 2006, totalizando os 78 municípios, com um 

aporte de recursos mínimo de R$ 45 milhões ao ano, provenientes do fundo a ser 

criado. (CAÇADOR, 2014, p. 1483) 

 

 Ainda de acordo com o autor, em 2009, todos os municípios tinham pelo menos uma 

UMM. No segundo semestre de 2004, o Programa Nossocrédito passou a receber recursos do 

Fundapsocial e, em 2005, a responsabilidade da coordenação do programa foi transferida para 

o Comitê Executivo do Fundapsocial (Comef) e para sua Secretaria Executiva, exercida pelo 

BANDES. 

Segundo o relatório do BANDES (2016),  o programa conta atualmente com 110 

Agentes de Crédito e, ao final de 2016, havia realizado um total de empréstimos de R$ 

626.733.974,00.  

No que diz respeito às características dos clientes do programa, quanto ao gênero, 55,4% 

dos clientes são do sexo feminino. No que toca à localização, 89,7% estão no meio urbano, o 

que é ratificado pelo fato de 60% atuarem no comércio. Além disso, 72,6% são informais. No 

que diz respeito ao porte dos financiamentos, 93% são de até R$ 7,5 mil, 50,1% estando na 

faixa de valor entre R$ 1.000,01 e R$ 4.000,00. No que tange à finalidade do financiamento, 

82,5% dos clientes o contratam para giro. Segundo Caçador (2014), o fato da maior parte do 

crédito ser voltado para o capital de giro pode ser explicado porque  

 

 pode ser consequência da característica de gestão de pequenos 

negócios de ser realizada por pessoas que não têm nível de escolaridade 

maior, que têm dificuldade em compreender aspectos legais, que não 

dominam a elaboração de projeto ou o planejamento de seu negócio no 

longo prazo, e ainda não tiveram anteriormente a cultura de crédito de 

longo prazo desenvolvida. (CAÇADOR, 2014, p.1485). 

 

O programa de  microcrédito capixaba é estruturado para alcançar um público de 

empreendedores de pequenos negócios, pessoas físicas ou jurídicas, empreendedores formais e 
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informais com renda bruta anual inferior a R$ 240 mil no ano anterior ao da solicitação do 

financiamento. (BANDES, 2016). O programa opera com linhas de crédito que variam de 

R$200 a R$20.000 e as condições operacionais do Nossocrédito e as taxas de juros variam de 

acordo com o montante contratado, conforme pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Condições operacionais do Programa Nossocrédito 

Valores Taxas 

R$ 200 a R$ 5 mil 1,60% ao mês 

R$ 5 mil a R$ 10 mil 1,65% ao mês 

R$ 10 mil a R$ 15 mil 1,75% ao mês 

R$ 15 mil a R$ 20 mil 1,80% ao mês 

Fonte: BANDES, 2016. 

 

Os prazos para pagamento variam de acordo com a finalidade. Para capital de giro, o 

limite é de 24 meses, enquanto para investimento fixo se estende até os 30 meses. O prazo de 

carência é de 3 meses de acordo com a especificidade do crédito e é incluído no prazo total. 

(BANDES, 2016). 

 

3.  METODOLOGIA  

 

 O objetivo deste trabalho é analisar a influência de diversas variáveis de indicadores 

municipais, como o PIB per capita, o IFDM e a população, e de outras que dizem respeito ao 

perfil dos clientes - em nível municipal - do Programa Nossocrédito sobre o volume de crédito 

concedido. Para isso, serão realizadas análises econométricas e a metodologia a ser utilizada 

será referente aos modelos de Dados em Painel, em que a categoria valor total de crédito 

concedido será a variável dependente. Os municípios do estado do Espírito Santo serão 

acompanhados ao longo do tempo, entre os anos de 2013 e 2015, de modo a analisar os impactos 

de algumas variáveis socioeconômicas sobre os valores concedidos pelo programa. Será 

utilizado o modelo de dados em painel balanceado, no qual existem o mesmo número de 

observações para cada dado de corte transversal, ou seja, para cada município.    

O modelo de regressão de dados em painel pode ser representado por: 
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Y𝑖𝑡=𝑋𝑖𝑡𝑗𝛽+𝜀𝑖𝑡                                                                                                                                                                                            (1) 

 

em que, Y𝑖𝑡 é o valor da variável dependente para o município 𝑖 no momento 𝑡 do tempo; 𝑋𝑖𝑡𝑗 é 

o valor da 𝑗-ésima variável explicativa para o município 𝑖 no momento 𝑡; e 𝜀𝑖𝑡 é o termo de erro 

para a unidade 𝑖 no momento 𝑡. Desta forma, o modelo de regressão de dados em painel possui 

𝑛 observações, sendo que as unidades de seção cruzada têm 𝑛 > 1 para (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛), em 𝑡 

períodos de tempo (𝑡 = 1, 2, ..., 𝑡) e 𝑘 variáveis, representada pela incógnita 𝑗 (𝑗 = 1, 2, ..., 𝑘).  

Os modelos de dados em painel são fundamentados pelos seus termos de erro (𝜀𝑖𝑡) que 

são representados pela seguinte equação: 

            

𝜀𝑖𝑡 = ∝𝑖𝑡+ 𝜇𝑖𝑡                                                                                                                                                                                          (2) 

 

 Os termos de erro podem estar correlacionados com as variáveis explicativas (∝𝑖𝑡) e 

com um componente que varia não sistematicamente com 𝑖 e 𝑡 (𝜇𝑖𝑡) e, conforme explica Gujarati 

(2011), se ∝𝑖𝑡 e 𝑋𝑗𝑖𝑡 não possuírem correlação, o modelo adequado é o de efeitos aleatórios, caso 

contrário deve ser adotado o modelo de efeitos fixos. 

 De acordo com Gujarati (2011), a escolha entre um modelo de efeitos fixos e o de 

efeitos aleatórios se baseia nas seguintes questões: 

1. Se o número de dados de séries temporais for muito grande (se o 𝑡 for muito grande), e o 

número de unidades de corte transversal for pequeno (𝑛), é provável que se encontre uma 

diferença bem pequena entre os parâmetros estimados pelo modelo de efeitos fixos e o aleatório; 

2. Se o painel de dados for curto, ou seja, com um número alto de unidades de corte transversal 

(𝑛) e o número de dados de séries temporais pequeno (𝑡), as estimativas para os parâmetros 

obtidas através de ambos os métodos podem apresentar diferenças significativas. 3. Se os dados 

de corte transversal da amostra não forem extrações aleatórias de uma amostra maior, o modelo 

de efeitos fixos será o mais adequado. Caso contrário, deve-se utilizar o modelo de efeitos 

aleatórios; 

4. Se houver correlação entre o termo de erro (𝜀𝑖𝑡) e um ou mais regressores, os estimadores dos 

parâmetros obtidos pelo modelo de efeitos aleatórios serão tendenciosos, e os obtidos através 

modelo de efeitos fixos serão não tendenciosos; 

5. Se o painel de dados for curto, os estimadores do modelo de efeitos aleatórios serão mais 

eficientes que o modelo de efeitos fixos. Porém, isso somente ocorrerá se as unidades de corte 
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transversal atenderem à premissa do modelo de extração aleatória a partir de uma amostra 

maior. 

O modelo de efeitos fixos possui esta denominação porque possibilita controlar 

variáveis que não mudam ao longo do tempo, porém, não permite que estas sejam estimadas de 

maneira direta. Já o modelo de efeitos aleatórios permite essa estimação das variáveis que não 

mudam ao longo do tempo da maneira como são introduzidas no modelo. No modelo de efeitos 

fixos, 𝐶𝑖 é uma matriz de variáveis observáveis que variam em 𝑖 unidades e que se mantêm 

constantes ao longo do tempo: 

             

Y𝑖𝑡=𝑋𝑖𝑡𝛽+𝐶𝑖𝛾+𝜀𝑖𝑡                                                                                                                       (3) 

 

  Através de uma combinação linear entre uma regressão populacional do primeiro e do 

segundo período 𝑡, obtém-se a seguinte expressão: 

 

Δ𝑦=Δ𝑋𝛽+Δ𝜇                                                                                                                            (4) 

 

na qual as constantes ∝ e 𝐶 desaparecem. Logo, mesmo com efeitos correlacionados omitidos, 

a estimação não viesada é permitida, através do método dos mínimos quadrados ordinários. 

Para a tomada de decisão sobre qual modelo é melhor usar - o de efeitos fixos, ou o de 

efeitos aleatórios - , é necessário observar se 𝐶𝑖 e 𝑋𝑖 possuem correlação: 

i) Caso os efeitos de 𝐶𝑖 não estejam correlacionados com as variáveis explicativas 𝑋𝑖, 

o estimador dos parâmetros obtidos através do modelo de efeitos aleatórios é 

consistente e eficiente. O modelo de efeitos fixos também é capaz de produzir 

estimadores consistentes, porém, estes não serão eficientes. 

ii) Caso os efeitos de 𝐶𝑖 estejam correlacionados com as variáveis explicativas 𝑋𝑖, o 

estimador dos parâmetros encontrado pelo modelo de efeitos fixos será consistente 

e eficiente, entretanto, o do modelo de efeitos aleatórios não será consistente. 

O teste de Hausman é o utilizado para realizar a escolha entre o modelo de efeitos fixos 

e o de efeitos aleatórios.  Neste teste, caso a hipótese nula seja rejeitada, o modelo de efeitos 

fixos será preferível ao de efeitos aleatórios. Pode ser realizado também o teste do multiplicador 

de Lagrange de Breusch e Pagan, que testa a hipótese de a variância de 𝐶𝑖 ser nula para verificar 

se existem efeitos não-observados (a rejeição da hipótese nula indica que o modelo de efeitos 

aleatórios é o mais indicado). 
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As estimações do modelo econométrico de dados em painel serão realizadas através do 

software Stata 16. Será utilizado o comando xtreg, que, dentre as várias opções que possui, é o 

recurso do Stata para estimação de modelos de efeitos fixos (xtreg, fe) e aleatórios (xtreg, re) e 

executa a análise de regressão para o conjunto de dados em painel. Também serão realizados 

testes para verificar se há a presença de multicolinearidade e heterocedasticidade nos modelos 

propostos. 

 Ainda de acordo com Gujarati (2011), a multicolinearidade refere-se à situação em que 

há uma relação linear exata ou aproximadamente exata entre as variáveis 𝑋. O resultado da 

presença da multicolinearidade perfeita serão coeficientes de regressão indeterminados e erros-

padrão indefinidos. Já se a colinearidade for quase perfeita, é possível estimar os coeficientes, 

porém seus erros-padrão tendem a ser altos. A combinação de dados de corte transversal com 

séries temporais vem a ser uma das medidas corretivas sugeridas por Gujarati (2011) para 

contornar o problema. Segundo Neder (2011), uma forma para verificar se existe 

multicolinearidade entre o conjunto de regressores é que a média do FIV (Fator de Inflação da 

Variância) não deve ser maior do que um ou que o maior FIV não seja maior do que dez. 

A heterocedasticidade é a violação da hipótese de homocedasticidade do modelo 

clássico de regressão linear, na qual os termos de erro 𝑢𝑖 devem possuir variância constante. 

Segundo Gujarati (2011), a heterocedasticidade não invalida a consistência e não-

tendenciosidade dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), porém, estes não 

terão variância mínima e não serão eficientes. Para detectar a heterocedasticidade será utilizado 

o teste de Wald através do comando xttest3. 

 

3.1. Modelo Analítico 

 

Os dados para cada município no período de 2013 a 2015 constituem dados em série 

temporal, com 3 observações, e os dados para todos os municípios do estado do Espírito Santo, 

referentes a cada ano, são os dados de corte transversal, com 78 observações. Logo, os dados 

para todos os municípios e todo os anos, totalizam 234 observações. 

Baseado no modelo de dados em painel, de modo a verificar o impacto das diversas 

variáveis no valor de crédito concedido, o seguinte modelo econométrico será estimado neste 

trabalho: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝑟𝑒𝑑 = 𝛾 + 𝛽1PIBpcit + 𝛽 2POPEstit  +  𝛽 3IFDMit + 𝛽 4FatBit + 𝜕1sexoit + 𝜕2setorit  + 𝜖it   
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        (5) 

em que: 

- ValorCred = valor de crédito médio concedido pelo programa aos municípios 

- 𝛾 = intercepto do modelo;  

- 𝛽’s = coeficientes a serem estimados; 

- 𝜕′𝑠 = coeficientes das variáveis dummys a serem estimadas; 

- PIBpc = PIB percapita municipal; 

- PopEst = População estimada dos municípios; 

- IFDM= Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal; 

- FatB = Faturamento médio bruto anual dos clientes, por município; 

- sexo = sexo dos tomadores de crédito, por município, em que: 

= 1  caso mais de 50% do crédito seja concedido no município para o sexo feminino 

= 0, caso contrário; 

- setor = setor para onde o crédito é destinado, por município, em que:  

= 1 caso mais de 50% do crédito seja concedido no município para o setor informal 

= 0, caso contrário; 

- 𝜖 = termo de erro. 

Segundo Wooldridge (2006), valores monetários positivos como salários, vendas de 

empresas e valor de mercado de empresas geralmente são transformados em logaritmos. 

Grandes valores inteiros como população, por exemplo, também seguem esta tendência. Para o 

autor, essa transformação é indicada porque as estimativas geradas através do uso dos 

logaritmos são menos sensíveis a observações díspares ou extremas na variável dependente ou 

nas variáveis independentes, dado que o uso dos logaritmos aproxima a amplitude dos valores 

das variáveis, algumas vezes em quantidade considerável. Assim sendo, as variáveis PIB per 

capita, população estimada, faturamento bruto anual, renda familiar média e valor do crédito 

foram transformadas em logaritmo. 

 

3.1.1 Detalhamento das variáveis 

            

 Para analisar os determinantes do crédito no Programa Nossocrédito, alguns 

indicadores socioeconômicos municipais serão utilizados como variáveis dependentes 

juntamente com características dos tomadores.  
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 O Quadro 1 disponibiliza as informações sobre as variáveis selecionadas para os 

modelos estimados, bem como suas relações esperadas com a variável dependente.  

 

Quadro 1 - Variáveis selecionadas para o modelo de determinantes do crédito. 

Variável dependente Terminologia  

Valor do crédito ValorCred  

Variáveis explicativas Terminologia Sinal esperado 

PIB per capita PIBpc Negativo/Positivo 

População estimada POPest Positivo 

IFDM IFDM Negativo 

Faturamento bruto FatB Negativo 

Setor Setor Positivo 

Sexo Sexo Positivo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A variável escolhida para representar a renda é o PIB per capita e sua escolha tem o 

propósito de investigar duas possíveis relações com o crédito: i) caso a aprovação dos recursos 

do programa respondam apenas à demanda dos empreendedores, os municípios com maior PIB 

per capita demandariam mais crédito, evidenciando uma relação positiva entre as variáveis; ou 

ii) caso o objetivo principal do programa seja diminuir as desigualdades de renda a relação deve 

ser negativa. Ou seja, quanto menor o PIB per capita, maior o crédito concedido para aquele 

município. 

A taxa populacional foi incluída no modelo a fim de verificar se o tamanho das cidades 

é um determinante dos valores de crédito do Nossocrédito. O objetivo é testar a hipótese de 

que, quanto maior a população, maior a concessão de crédito para os municípios. Logo, os 

maiores municípios seriam os mais atendidos pelo programa, apresentando um efeito positivo 

sobre o valor do crédito. 

 Segundo Estrella (2008), o microcrédito pode viabilizar o crescimento econômico de 

regiões menos desenvolvidas ao conceder crédito a projetos de investimentos considerados de 

maior risco e menor retorno pelo sistema financeiro convencional.  A utilização do indicador 

de desenvolvimento IFDM, portanto, visa verificar a hipótese de uma relação negativa entre 
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esta variável e o crédito concedido: quanto menos desenvolvido é um município, ou seja, quanto 

menor é seu IFDM, maior é o valor do crédito concedido pelo programa. 

 A variável faturamento bruto foi incluída no modelo com o objetivo de verificar se as 

menores empresas são as mais atendidas pelo Programa, visto que a concessão de microcrédito 

é destinada a pequenos empreendedores informais e microempresas que não possuem acesso 

formal ao sistema financeiro tradicional, conforme explica Barone et al. (2002). Logo, espera-

se uma relação negativa entre o faturamento bruto e o valor do crédito. Ademais, uma variável 

dummy com relação ao setor em que o crédito é destinado foi incluída também no modelo com 

a intenção de  verificar a influência no valor médio de empréstimo concedido quando mais de 

cinquenta por cento do crédito destinado aos municípios é para o setor informal. Neste caso a 

relação esperada é positiva. 

 Outra dummy inserida no modelo foi a variável sexo. Labrecque (2010) enfatiza que o 

microcrédito, além de fazer parte de uma abordagem que tem como um de seus objetivos 

integrar as mulheres à modernidade, seria também um instrumento de transformação delas em 

“atores econômicos eficientes” sem gerar grandes despesas para o governo. Logo, a fim de 

verificar se o programa espírito-santense colabora com a inserção das mulheres no setor 

financeiro, a hipótese a ser testada no que diz respeito à variável assume que, quando mais de 

cinquenta por cento do crédito municipal é destinado para as mulheres, há um efeito positivo 

no valor médio de crédito concedido.  

 

      

3.2. Fonte de Dados 

       

Os dados referentes ao valor do crédito concedido, o faturamento bruto anual dos 

empreendimentos, a quantidade de crédito concedido dividido por sexo e setor do Programa 

Nossocrédito foram obtidos através do BANDES, que é um banco público estadual  que investe 

em negócios como os de microcrédito, agronegócio, economia verde, economia criativa, 

Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) e Parcerias Público-privadas (PPP). O 

BANDES disponibiliza o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para o recebimento de 

solicitações de informações públicas, amparadas pela Lei de Acesso à Informação. 

O PIB per capita municipal foi alcançado através da plataforma do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) cidades, em que são oferecidas informações sobre todos os 
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municípios do Brasil. As estimativas de população também foram obtidas por meio do IBGE, 

na plataforma Sidra. 

O IFDM foi coletado do Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o 

desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros em três áreas de atuação: 

emprego e renda, educação e saúde.  

    

4. RESULTADOS 

 

Neste tópico serão apresentadas as análises descritivas das principais variáveis de 

influência sobre o valor do crédito, bem como as discussões acerca dos resultados obtidos nas 

estimações realizadas para o modelo de dados em painel. 

 

4.1. Análise descritiva das variáveis econômicas e sociais 

4.1.1. PIB per capita 

 

Podendo ser utilizado como uma ferramenta de combate à pobreza, o microcrédito deve 

ser destinado às pessoas mais pobres, às pessoas sem acesso ao sistema financeiro. Caso o 

objetivo do Nossocrédito seja, de fato, esse e não apenas atender à maior demanda,  o esperado 

é que a maioria de suas concessões seja feita aos municípios com menor PIB per capita. Os três 

municípios que se mantiveram nas três primeiras colocações durante os anos de 2013 a 2015 

no estado do Espírito Santo são Vitória, Serra e Vila Velha, respectivamente. Os municípios 

com menor PIB per capita, em 2015, foram Ponto Belo, Mucurici e Divino de São Lourenço, 

respectivamente. A fim de se observar o volume de crédito destinado a esses municípios no 

período citado, apresenta-se, a seguir, a Figura 4.  

 

Figura 4: Quantidade de crédito concedido aos municípios de maior e de menor PIB per capita 

- 2013 a 2015 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE. 

Nota: Os municípios com menor PIB per capita foram utilizados para os outros anos com base no ano de 2015. 

 

A partir da Figura 4, é possível perceber uma diferença no que diz respeito ao montante 

médio concedido para os municípios de maior PIB per capita quando comparados aos de menor. 

No caso dos primeiros, percebe-se que os valores médios ultrapassam os R$ 5.000, com exceção 

apenas para o ano de 2014 para Vitória e Serra e 2013 para Vila Velha. Já nos municípios de 

menor PIB per capita, ao longo do período analisado, o mesmo ocorre apenas no município de 

Divino São Lourenço em que os valores atingem a marca de R$ 5.229,58 em 2013, R$ 5.134,03 

em 2014 e R$ 6.047,09 em 2015. 

 

4.1.2. IFDM 

 

No que tange ao desenvolvimento municipal, a grande maioria dos municípios do 

Espírito Santo encontram-se na linha de desenvolvimento moderado do IFDM, ou seja, no 

intervalo de 0,6 a 0,8 (em que o valor máximo é igual a 1). 

Segundo Bresser-Pereira (2008), entende-se por desenvolvimento econômico o 

atendimento de um objetivo fundamental, que é o bem-estar. Para que haja desenvolvimento 

econômico, faz-se necessário que ocorram transformações estruturais, culturais e institucionais, 

e não somente o crescimento da renda per capita. “Aumentos na renda per capita e a taxa de 
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crescimento positiva não são suficientes para expressar que a sociedade em questão tenha se 

desenvolvido” (AMIM et al., 2011, p. 3). 

Por meio da análise do índice escolhido, foi selecionada uma amostra com os quatro 

municípios que aparecem entre os cinco maiores “IFDM’s” no estado do Espírito Santo, sendo 

feita a  comparação do valor médio do crédito concedido para cada um dos municípios nos anos 

de 2013 a 2015, conforme pode ser observado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Valor médio do crédito concedido para os municípios com melhor IFDM,- 2013 a 

2015. 

Valor Médio do Crédito Posição no ranking IFDM 

Município 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Colatina        4.553,45        5.110,22        6.129,73 3º 3º 5º            

Ibiraçu        5.677,08        5.987,13        7.085,99 5º 5º 1º           

Linhares        5.786,02        6.157,73        7.080,95 1º 2º 4º           

Vitória        5.214,59        3.978,17        7.313,91 2º 1º 3º            

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BANDES e do IFDM (2013-2015). 

                       

Na Tabela 2 acima, é possível verificar que, com exceção do município Ibiraçu, os 

outros municípios apresentam uma relação inversa entre o IFDM e o valor do crédito concedido. 

Ou seja, à medida em que um município cai de posição no ranking, o valor do crédito concedido 

aumenta e vice-versa. No que tange às regiões menos desenvolvidas, o microcrédito pode atuar 

como uma ferramenta de superação dessas adversidades. Segundo Santos e Padamo (2014): 

 

       [...] o microcrédito, ao permitir a reposição da igualdade no acesso 

ao crédito de camadas sociais desfavorecidas, permite, para além, 

da geração de riqueza, romper com um ciclo vicioso de 

manutenção do subdesenvolvimento. (SANTOS E PADAMO, 

2014, p. 34 ). 

 

4.1.3. Sexo 

 

O Programa Nossocrédito registrou, ao longo de seu funcionamento, um crescimento no 

número de operações voltadas para o sexo feminino. Com mais de 135 mil operações aprovadas 

desde 2003, o sexo feminino ficou responsável por 57% destas. (BANDES, 2016). A Figura 5 
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apresenta a quantidade de operações do programa ao longo de seus anos de funcionamento, ou 

seja, de 2003 a 2016, concedidas para o sexo feminino e para o sexo masculino.  

 

Figura 5: Quantidade de operações de crédito concedidas por sexo ao longo dos anos 2003 a 

2016 

 

 Fonte: elaboração própria a partir de dados do BANDES (2016). 

  

A partir da Figura 5, é possível observar que, de fato, o programa mantém a maior parte 

de suas operações voltadas para o sexo feminino, o que parece seguir uma tendência. Forte 

(2006) destaca que o Programa Crediamigo do Banco do Nordeste - BNB também contou com 

um grande número de operações para o sexo feminino entre 2003 e 2005. Yunus (2008) cita 

que a maioria dos empréstimos do Banco Grameen foi destinado para as mulheres. 

Apesar do grande volume de operações de crédito concedidas para as mulheres dentro 

do programa,  não necessariamente o mesmo ocorre em termos de valores monetários. Com um 

valor total aprovado de mais de R$ 626 milhões e com um crédito médio de R$ 6.971. O valor 

médio de crédito concedido para homens e mulheres nos anos de 2013, 2014 e 2015 está 

ilustrado na figura a seguir. 

Figura 6: Valor médio de crédito concedido pelo Nossocrédito por sexo - 2013 a 2015 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Apesar de não apresentar uma gritante diferença no crédito médio concedido entre 

ambos os sexos, é perceptível através da figura (9) que no período observado o programa de 

fato atende mais, em termos monetários, o público masculino. Todavia, a maior parte das 

operações continuam sendo para as mulheres, mesmo que com linhas de crédito inferiores. 

 

4.2. Análise das Estimações dos Determinantes do Crédito 

          

As variáveis monetárias utilizadas no modelo, faturamento bruto e PIB per capita, foram 

deflacionadas segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA)  para valores de 2015 e os 

testes de raiz unitária não foram necessários devido ao curto período de tempo a ser analisado. 

Na regressão utilizada, os Teste de Chow e de Hausman, cujas estatísticas calculadas 

encontram-se na Tabela 2, demonstraram que o modelo de efeitos fixos é o mais apropriado 

para as estimações. O maior fator de inflação da variância não ultrapassou o valor igual a dez, 

conforme recomendado por Neder (2011), podendo-se inferir que a multicolinearidade não 

representa um problema para as análises. O teste de Wald para detecção de heterocedasticidade 

indicou a violação da premissa do modelo clássico de regressão linear de ausência de 

heterocedasticidade. A correção deste problema foi realizada por meio da estimação de um 
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modelo com erros-padrão robustos, através do comando “xtreg, fe robust”. Os valores 

apresentados na Tabela 3 são os resultados dos modelos com as devidas correções realizadas. 

 

Tabela 3 - Estimação do modelo de efeitos fixos de valor do crédito concedido com a correção 

dos problemas de heterocedasticidade. 

Variável Coeficientes 

Constante -50,04008 

(0,003) 

Faturamento Bruto -0,0058548 
(0,577) 

PIB per capita 0,2585468*** 

(0,073) 

População estimada 5,680839* 

(0,001) 

Sexo  -0,0540182*** 

(0,074) 

Setor -0,697968*** 

(0,062) 

IFDM -1,510412** 

(0,019) 

R² 0,3595 

OBS 234 

Teste F (Chow) 6,80* 

Teste de Hausman 36,05* 

Teste de Breusch-Pagan 65,59* 

FIV 1,25 

Teste de Wald 1,4e+05* 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Nota: 

(1) * 1% de significância; ** 5% de significância; *** 10% de significância.  

(2) Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor. 

(3) Para os modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios é utilizado o R2 do within groups. 

 

Para o modelo de valor médio de crédito concedido, as variáveis PIB per capita, 

população estimada, sexo, setor e IFDM se mostraram estatisticamente significativas. O 
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faturamento bruto, apesar de apresentar a relação negativa esperada, não se mostrou 

estatisticamente significativo. 

A variável PIB per capita foi estimada usando a forma logarítmica, o que significa dizer 

que dado um aumento de 1% no PIB per capita, o valor médio concedido de crédito aumenta 

em torno de 0,25%, com tudo mais mantido constante. Segundo Caçador (2014), este resultado 

pode ser explicado pelo fato de o programa não atender à população de mais baixa renda, mas 

sim à maior demanda. Neste caso, os municípios mais ricos, ou seja, com maior PIB per capita, 

seriam de fato os maiores demandantes de crédito devido ao maior número de 

microempreendedores. De acordo com Giuberti (2008), o Nossocrédito de fato atende uma 

parcela da população considerada “baixa renda”, mas não alcança os que se encontram na 

extrema pobreza. O acesso ao crédito é restringido até mesmo dentro do Programa, visto que a 

ênfase no caráter individual das ações e a exigência de garantia pessoal estabelecem limitações 

dentro da categoria. 

A variável referente à população estimada se mostrou estatisticamente significativa e 

diretamente proporcional ao valor médio de crédito emprestado. A estimação, que foi em forma 

logarítmica, implica que, dado um aumento de 1% na população estimada, o valor médio de 

crédito concedido aumenta, em média, em 5,6%. A relação positiva entre as variáveis pode 

caracterizar a chamada concentração creditícia, em que autores como Vasconcelos et al. (2004), 

Almeida (2007), Menezes et al. (2007) e Freitas e Paula (2010) observam uma maior 

distribuição bancária e de crédito nas maiores regiões/cidades do país. No caso do Programa 

Nossocrédito, portanto, os maiores municípios são também os mais atendidos pelo microcrédito 

capixaba. A partir desse resultado, pode-se inferir que o programa não consegue fugir do 

problema da concentração de crédito e, embora atenda aos menores municípios, mantém a 

maioria de seus recursos voltados para os grandes  municípios e com elevadas taxas de 

urbanização.  

A variável que representa o índice de desenvolvimento escolhido, o IFDM, indica que 

a sua relação com a média do valor do crédito concedido pelo programa é inversamente 

proporcional. Logo, com um aumento de 1% no IFDM, o valor do crédito diminui, em média, 

1,5%. Apesar do programa destinar uma maior quantidade de crédito aos municípios com maior 

PIB per capita, no que tange ao desenvolvimento municipal, a situação é outra. Por meio do 

modelo estimado, percebe-se que os municípios considerados mais desenvolvidos recebem um 

volume menor de crédito, e isso pode ser explicado da seguinte forma: uma das três áreas 

monitoradas pelo Índice Firjan é a de emprego e renda. Municípios que apresentam maiores 
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níveis de empregos registrados, portanto no setor formal, deveriam ser menores demandantes 

de crédito. Isso se dá visto que o microcrédito é voltado para microempreendedores que não 

possuem garantias que, em sua maioria, não estão empregadas formalmente.  

Uma outra possível interpretação do resultado vai de encontro com Menezes (2007). De 

acordo com o autor a incerteza faz com que agentes econômicos demandem moeda por motivos 

de precaução e especulação, entretanto, a demanda por moeda também é ocasionada por 

motivos de transação, e nesse sentido, em regiões menos desenvolvidas, essa demanda tende a 

aumentar ainda mais, o que explicaria uma maior procura de crédito nessas regiões. 

Outra forma de interpretar os resultados é considerando o microcrédito como uma 

possível ferramenta de redução da pobreza e de promoção de desenvolvimento. Segundo Mick 

(2003), “alguns autores chegam a considerar que, além de contribuir para o desenvolvimento 

local, o microcrédito ajuda a germinar uma nova economia, de base solidária” (MICK, 2003, p. 

18). Logo, sendo capaz de contribuir no desenvolvimento local, é compreensível que regiões 

menos desenvolvidas sejam maiores demandantes de crédito e que sejam prioritariamente 

atendidas para a realização desse feito. O Nossocrédito, portanto, ao destinar mais crédito para 

os municípios considerados menos desenvolvidos, pode estar contribuindo para um maior 

desenvolvimento dessas regiões.   

Neste estudo, a utilização de uma variável dummy para o sexo visava compreender a 

influência desta no valor de crédito concedido pelo programa. O sinal do coeficiente da variável 

foi diferente do esperado, uma vez que a hipótese prevista era a de que os municípios que 

obtivessem mais de cinquenta por cento do crédito concedido para as mulheres receberiam 

maior valor de crédito. A regressão apontou para uma relação negativa entre as variáveis que 

pode ser interpretada da seguinte forma: se mais de cinquenta por cento do crédito concedido a 

um município for para o sexo feminino, o valor médio de crédito concedido pelo Programa 

Nossocrédito diminui em torno de 5 reais. Observa-se que, apesar da relação negativa entre as 

variáveis, a variável sexo não exerce muita influência sobre o valor de crédito concedido. Isso 

infere que podem existir outras variáveis que melhor expliquem este último que não estão 

incluídas no modelo. 

Este resultado pode ser explicado ao se considerar que o valor do crédito sofre efeito de 

diversas outras variáveis que não o sexo para determinar o volume destinado a cada município. 

O fato de o programa realizar o maior número de operações para as mulheres não garante que 

as maiores linhas de crédito também serão voltadas para as mesmas. Por exemplo, se o 

Nossocrédito realiza cerca de 5 mil operações por ano, sendo 3 mil destinadas para o sexo 
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feminino com certas linhas de crédito e as outras 2 mil operações destinadas ao sexo masculino, 

porém com linhas superiores, o valor médio de crédito concedido para as mulheres pode ser 

inferior àquele concedido aos homens. É importante salientar que essas linhas sofrem influência 

de alguns fatores como, por exemplo, o setor para onde estão sendo destinadas e o número de 

empréstimos já realizados, o que pode alterar o limite de crédito possível de ser tomado. 

A relação observada entre o setor e o valor do crédito foi diferente da esperada. Caso 

um município obtenha mais de cinquenta por cento do crédito para o setor informal, o valor 

médio de crédito concedido será cerca de 69 reais menor. O resultado aqui esperado era uma 

relação positiva, visto que o microcrédito é principalmente voltado para pequenos 

empreendedores que se localizam no mercado informal. Entretanto, este resultado pode ser 

explicado pelo fato de o setor formal ser contemplado com maiores limites no que diz respeito 

às linhas de crédito dentro do programa.  

De acordo com dados do BANDES (2016), as linhas de crédito para pessoas físicas e 

jurídicas variam de duzentos reais a sete mil e quinhentos reais no primeiro empréstimo e, no 

segundo crédito, até quinze mil reais para capital de giro e vinte mil reais para investimento 

fixo. Já nos casos de cooperativas e associações legalizadas, as linhas de crédito variam de 

duzentos reais a vinte e cinco mil reais desde o primeiro empréstimo, apresentando um valor 

mais alto e uma tomada de crédito com menos restrições, já que não é preciso já ter tomado 

crédito anteriormente para adquirir o maior valor  disponível das linhas de crédito. Outra forma 

de explicar os resultados encontrados, assim como concluiu Forte (2006), é atentar-se ao fato 

de que nos negócios financiados pelos programas de microcrédito, a grande maioria nasce na 

informalidade e, posteriormente, tornam-se formalizados. Ou seja, os tomadores de crédito 

poderiam estar localizados no setor informal inicialmente, mas após terem acesso aos recursos 

do programa conseguiram formalizar seus empreendimentos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo explicar os determinantes do crédito do Programa 

Nossocrédito do Espírito Santo, visando investigar quem são os beneficiados pelo microcrédito 

capixaba e sua relação com o objetivo desta modalidade de crédito de redução da pobreza 

através da geração de emprego e renda. Foram analisadas as influências do PIB per capita como 

indicativo de renda dos municípios tomadores de crédito, o faturamento bruto anual dos 

empreendimentos, o indicador de desenvolvimento IFDM e características dos tomadores de 
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empréstimos do Programa como o sexo e o setor para onde o crédito é destinado, em nível 

municipal.  

De acordo com os resultados encontrados, pode-se concluir que a hipótese proposta por 

este estudo, de que  as variáveis econômicas e sociais referentes a renda, população e 

desenvolvimento exercem influência significativa sobre a quantidade de crédito concedido aos 

municípios no programa de microcrédito do Espírito Santo se confirmou. Diante das análises 

feitas, verificou-se que o programa apresenta dificuldades em atender a camada mais pobre dos 

municípios e, além disso, opera com o problema da concentração de crédito nas maiores 

cidades. Ademais, foi observado que o programa de microcrédito espírito-santense atende 

majoritariamente aos municípios considerados menos desenvolvidos pelo Índice Firjan de 

Desenvolvimento, confirmando o objetivo do microcrédito de atender os chamados “mais 

necessitados” e se apresentando como um possível meio de promover desenvolvimento. 

Em síntese, o programa criado pelo governo do Espírito Santo contribui para uma maior 

democratização no que diz respeito ao acesso ao crédito uma vez que atende empreendedores 

do setor informal, mesmo que ainda não seja em maior volume, e sem a necessidade de garantias 

reais para a tomada de crédito, além de atender majoritariamente os municípios menos 

desenvolvidos. No entanto, o Nossocrédito ainda precisa percorrer um longo caminho para atuar 

como uma ferramenta de redução da pobreza. O programa precisa melhorar seu foco e 

direcionar mais recursos aos mais pobres e àqueles que se encontram no setor informal da 

economia, que são os que mais enfrentam dificuldades para acessar o sistema financeiro 

tradicional.  

Dentre as limitações encontradas neste estudo, pode-se citar as diferenças entre os 

municípios que não foram captadas pelo modelo. Cada município possui uma dinâmica 

econômica e social particular, apresentando diferenças nos indicadores sociais e econômicos. 

Ademais, cabe mencionar a dificuldade encontrada na disponibilidade de dados em nível 

municipal para a realização da pesquisa. A utilização de índices como o Índice de Gini, que 

mede a desigualdade de renda, por exemplo, se tornou inviável devido à defasagem das 

informações. O mesmo ocorreu com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM.  

Um maior corte temporal da pesquisa foi impossibilitado pelo fato das informações que tangem 

ao PIB per capita estarem disponíveis apenas até o ano de 2015.  

Dentro do cenário brasileiro de desigualdade social e de exclusão no sistema financeiro,  

faz-se necessário o monitoramento da eficiência das políticas públicas de acesso ao crédito em 

níveis estaduais e municipais. Sugere-se que trabalhos futuros sejam capazes de realizar 
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pesquisas que utilizem medidas de desenvolvimento humano em níveis municipais ao longo 

dos anos, assim como os índices que medem a desigualdade, como o Índice de Gini. Para tanto, 

é necessário que as autoridades brasileiras se dediquem a construir bases de dados econômicas 

e sociais mais ricas, completas e confiáveis em diversos níveis.  
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APÊNDICE A  

Tabela A1 - Municípios com mais de 50% do crédito concedido para o setor informal - 2013 a 

2015. 

Municípios 2013 2014 2015 

Afonso Cláudio sim sim sim 

Água Doce do Norte sim não não 

Águia Branca sim sim sim 

Alegre não não sim 

Alfredo Chaves sim sim sim 

Alto Rio Novo sim sim sim 

Anchieta sim sim sim 

Apiacá sim sim sim 

Aracruz sim sim não 

Atílio Vivácqua sim sim sim 

Baixo Guandu sim sim sim 

Barra de São Francisco sim sim sim 

Boa Esperança sim não não 

Bom Jesus do Norte sim sim sim 

Brejetuba sim sim sim 

Cachoeiro de Itapemirim sim sim sim 

Cariacica sim sim não 

Castelo sim sim sim 

Colatina sim sim sim 

Conceição da Barra sim sim sim 

Conceição do Castelo sim sim sim 

Divino de São Lourenço sim não não 

Domingos Martins sim sim sim 
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Dores do Rio Preto sim sim sim 

Ecoporanga sim sim sim 

Fundão sim sim não 

Governador Lindenberg sim sim sim 

Guaçuí sim não não 

Guarapari sim sim não 

Ibatiba sim sim não 

Ibiraçu sim sim sim 

Ibitirama sim sim sim 

Iconha sim sim não 

Irupi sim não não 

Itaguaçu sim sim sim 

Itapemirim sim sim sim 

Itarana sim sim sim 

Iúna não sim não 

Jaguaré sim sim não 

Jerônimo Monteiro sim sim sim 

João Neiva sim não não 

Laranja da Terra sim sim não 

Linhares sim sim sim 

Mantenópolis sim sim sim 

Marataízes sim sim sim 

Marechal Floriano sim sim sim 

Marilândia sim não sim 

Mimoso do Sul sim sim sim 

Montanha sim não não 

Mucurici sim sim sim 

Muniz Freire não não não 

Muqui sim sim sim 

Nova Venécia sim sim sim 

Pancas sim sim sim 

Pedro Canário sim sim sim 

Pinheiros não não não 
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Piúma sim sim sim 

Ponto Belo sim não sim 

Presidente Kennedy sim sim sim 

Rio Bananal sim sim sim 

Rio Novo do Sul sim sim sim 

Santa Leopoldina sim sim sim 

Santa Maria de Jetibá sim sim sim 

Santa Teresa sim não sim 

              São Domingos do Norte sim sim sim 

São Gabriel da Palha sim sim não 

São José do Calçado sim sim sim 

São Mateus sim sim sim 

São Roque do Canaã sim sim sim 

Serra não não não 

Sooterama não não sim 

Vargem Alta sim sim sim 

           Venda Nova do Imigrante não não não 

Viana sim sim sim 

Vila Pavão não não não 

Vila Valério sim sim sim 

Vila Velha não não não 

Vitória sim sim não     

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BANDES.  
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      APÊNDICE B 

 Do File Stata 

** Definindo variável cross-section e tempo ** 

iis id 

tis ano 

** Declaração dos dados como série temporal ** 

xtset id ano, yearly 

 

** Estatísticas descritivas em nível ** 

summarize lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm 

corr lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm 

 

** Regressão de dados em painel ** 

* Modelo Pooled * 

reg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm 

 

* Modelo de Efeitos Fixos * 

xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, fe 

 

*Efeitos Fixos para unidades* 

predict fe_id, u 

list fe_id 

 

*Efeitos Fixos para tempo* 

tis id 

iis ano 

qui xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, fe 

predict ano_fe, u 

list ano_fe 

 

* Modelo de Efeitos Aleatórios * 

tis ano 
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iis id 

xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, re 

 

** Teste de Chow (H0: Pooled - H1: EF) ** 

xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, fe 

 

** Teste de Hausman (H0: RE - H1: EF) ** 

qui xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, fe 

estimates store fe 

qui xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, re 

estimates store re 

hausman fe re 

 

** Teste de Hausman como alternativa à estatística qui-quadrado negativa (H0: 

RE - H1: EF) ** 

qui xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, fe 

estimates store fe 

qui xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, re 

estimates store re 

hausman fe re, sigmamore 

 

** Teste LM de Breusch-Pagan (H0: Pooled - H1: RE) ** 

qui xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, re 

xttest0 

 

*** Testes para verificar a violação das premissas *** 

** Teste de Multicolinearidade ** 

fit lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm 

colldiag 

vif 

 

** Teste de autocorrelação (Wooldridge) ** 

xtserial lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, output 
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** Teste de Wald (heterocedasticidade em grupo - EF) ** 

qui xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, fe 

xttest3 

 

*** Modelo EF Robusto (Para corrigir autocorrelação e heterocedasticidade) 

xtreg lnVC lnFB lnPIBpc lnPOP sexo setor ifdm, fe robust 
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