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“...que hoje o que era impossível 

parece ter se tornado possível e que 

parecem transitáveis as vias que 

antes eram consideradas 

impraticáveis. E a experimentação, a 

aventura e o risco foram restituídos 

ao terreno do fazer – e não 

simplesmente ao terreno do 

malfadado esperar...”  

(Negri & Cocco, 2005) 
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Com empréstimo, Derneval montou uma micromercearia na parte de 

baixo de sua casa 

O microcrédito está mudando – para melhor – a realidade de 

brasileiros que vivem na base da pirâmide. Estudo da Fundação 

Getulio Vargas (FGV) constatou que, com uma pequena quantia de 

dinheiro nas mãos, emprestado a juros baixos (de 2% a 3,9%) e sem 

a necessidade de comprovação de renda, microempreendedores 

do país conseguem prosperar e subir na vida. Mais de 60% dos 

tomadores dessa modalidade de empréstimo que estavam abaixo da 

linha da pobreza, em dois anos, deixaram para trás sua condição de 

miserabilidade e pularam um andar na escala social. 

“O microcrédito é uma das principais armas para a redução da 

pobreza. É uma alternativa que, com pouco dinheiro, traz muito 

resultado”, diz o chefe do Centro de Políticas Sociais da FGV, Marcelo 

Neri. Segundo ele, com os cofres dos bancos que operam microcrédito 

no Brasil mais abertos, cabeleireiras, manicures, salgadeiras, 

comerciantes e donos de carrinhos de cachorro-quente conseguem 

investir, reinvestir e fazer seus lucros saltarem 13%, em média, a 

cada 12 meses. 

E apesar do porte “nano”, cada operação realizada entre cliente e 

instituição financeira gera pelo menos uma nova ocupação. Para o 

levantamento, que virou até livro “Microcrédito – O Mistério 

Nordestino e o Gramen Brasileiro”, Neri conta que analisou 14 

experiências em todo o Brasil. O caso que mais o impressionou, 

afirma, foi o do Crediamigo, programa do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) que detém mais de dois terços do mercado doméstico de 

crédito produtivo popular. 

Com os bons resultados nos locais onde atua desde a sua 

implementação – estados do Nordeste, norte de Minas Gerais e norte 

do Espírito Santo -, no ano passado, o programa chegou à cidade do 

Rio de Janeiro, fincando bandeira em favelas, como a da Rocinha. A 

expectativa para 2011 é chegar a outros municípios fluminense e 

capitais do Espírito Santo e de Minas Gerais. 

“Uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte foi fechada no final 

de 2009. Hoje, estamos na fase de estudar alguns bairros da capital 

onde há maior concentração de empreendedores de baixa renda para 

focar o atendimento. Também vamos iniciar a capacitação de 

funcionários para torná-los agentes de crédito”, detalha o 

superintendente do BNB, José Mendes Batista, acrescentando que o 

Crediamigo deve estar a todo o vapor até o meio deste ano. “Dois 

pontos da cidade estão entre as prioridades. E um deles é o 

Aglomerado da Serra”, completa o analista da unidade de Acesso a 

Serviços Financeiros do Sebrae-MG, Marcelo Barroso. 

Empréstimos sustentam negócios e mudam vidas 

Vendedor de biscoitos e salgados, hoje Derneval Gonçalves, seu Dedé, 
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 Vendedor de biscoitos e salgados, hoje Derneval Gonçalves, seu Dedé, 

tem sua própria minimercearia instalada na parte de baixo de casa, na 
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