
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

LUCIANA GUEDES SANTOS 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO MICROCRÉDITO PARA OS EMPREENDEDORES: UM 

ESTUDO COM OS GRUPOS SOLIDÁRIOS DE FORTALEZA /CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2010 



LUCIANA GUEDES SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO MICROCRÉDITO PARA OS EMPREENDEDORES: UM 

ESTUDO COM OS GRUPOS SOLIDÁRIOS DE FORTALEZA/CE  

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Administração da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, como requisito parcial 
para a obtenção do título de Mestre em 
Administração. 
 

Orientador: Professor Djalma Freire Borges, 
Dr. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Natal/RN 

2010 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO MICROCRÉDITO PARA OS EMPREENDEDORES: UM 

ESTUDO COM OS GRUPOS SOLIDÁRIOS DE FORTALEZA/CE  

 

 

LUCIANA GUEDES SANTOS 

 

 

Dissertação para obtenção do grau de mestre apresentada em 25 de outubro 
de 2010, pela Banca Examinadora composta pelos seguintes membros: 

 

 
 

 

 

Prof. Djalma Freire Borges, Dr. – PPGA/UFRN 

Orientador 

 

 

 

Prof. Antônio Sérgio Araújo Fernandes, Dr. – PPGA/UFRN 

Examinador 

 

 

 

Profa. Paula Chies Schommer, Dra. – UDESC/ESAG 

                                    Examinadora 

 

 

Natal, agosto de 2010 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado forças quando não as tinha. 

 

Ao meu orientador, Professor Djalma Freire por ter me acolhido e por preciosas 

contribuições. 

 

Aos meus colegas da turma 30 do PPGA, em especial a Heid, Renata, Ayalla, 

Thais e Marcelo pelos momentos felizes e angustiantes que dividimos. 

 

As minhas filhas Maria Luisa e Maria Eduarda por terem compreendido a minha 

ausência em muitos momentos nestes dois anos de mestrado. 

 

Ao meu esposo, Jefferson, pelo apoio e incentivo. 

 

Aos meus irmãos Lucinéia e Rodolfo por assumir o meu trabalho quando não 

pude estar presente. 

 

Ao meu irmão Rodrigues pela fundamental companhia durante a viagem de 

pesquisa de campo. 

 

A minha prima Kinara pelo carinho e suporte emocional que me proporcionou 

durante o programa de mestrado. 

 

A todos aqueles que me presentearam com palavras de incentivo, meu muito 

obrigada.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O sucesso nasce do querer, da 

determinação e persistência em se 

chegar a um objetivo. Mesmo não 

atingindo o alvo, quem busca e 

vence obstáculos, no mínimo fará 

coisas admiráveis.”   

                                                                                                            José de Alencar. 
   



RESUMO 

 

 

 

O estudo propõe-se compreender as mudanças ocorridas na melhoria das 
condições econômicas e sociais de pequenos empreendedores que participam 
de grupos solidários ligados à Organização Não Governamental (ONG) “X”, de 
Fortaleza/Ceará, mediante a utilização do microcrédito produtivo orientado.  
Trata-se de uma pesquisa de tipo exploratório e descritivo, com uma 
abordagem quantitativa e qualitativa. Os dados foram levantados junto aos 
pequenos empreendedores pela aplicação de um questionário, bem como 
através de entrevistas estruturadas, com os líderes dos grupos. Foram 
trabalhadas questões referentes à geração de renda, geração de emprego, 
condições de moradia, condições de saúde, padrão alimentar e atividades de 
lazer dos pequenos empreendedores e suas famílias, antes e depois da união 
a grupos solidários e utilização do microcrédito produtivo orientado. A pesquisa 
evidenciou que a utilização do microcrédito interfere na vida econômica e social 
desses pequenos empreendedores, gerando efeitos positivos. 
 

 
Palavras chaves: Empreendedor, Grupo Solidário e Microcrédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT  

 

 

This study aims to understand the changes in the improvement of economic 
and social conditions of small entrepreneurs who participate in solidarity groups 
linked to the Non-Governmental Organization (NGO) "X" in Fortaleza city, 
Ceará, through the use of productive-guided microcredit. It is come a research 
in exploratory and descriptive nature, with a quantitative and qualitative 
approach. Data were collected from the small entrepreneurs by applying a 
questionnaire, as well as through structured interviews with group leaders. They 
were worked on issues relating to income generation, employment generation, 
housing and health conditions, dietary pattern and leisure activities of small 
entrepreneurs and their families before and after the union to solidarity groups 
and use of productive-guided  microcredit. The research showed that the use of 
microcredit has interfered with social and economic life of these small 
entrepreneurs, generating positive effects.  

 
 
Keywords: Entrepreneur, Solidarity Group and Microcredit. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
 

 

A economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como 

alternativa a favor da inclusão social pela geração de trabalho e renda. Em 28 

de maio de 2003 foi  instituída pela Lei nº 10.683 a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), órgão do Governo Federal vinculado ao 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os objetivos da SENAES são 

viabilizar e coordenar atividades de apoio à Economia Solidária em todo o 

território nacional, visando à geração de trabalho e renda, à inclusão social e à 

promoção do desenvolvimento justo e solidário. Para contribuir com a 

viabilização destes objetivos foi criado o SIES (Sistema Nacional de Informação 

em Economia Solidária), o qual consiste em um sistema de registros e 

informações sobre a Economia Solidária no Brasil que compõe, dentre outras 

informações, o número de empreendimentos sociais brasileiros de 1900 até 

2007.  De acordo com o SIES, a formação destes empreendimentos cresce a 

cada ano e foi a partir da década de 1980 que ocorreu o crescimento mais 

expressivo. Em 1980, haviam sido identificados 264 empreendimentos sociais 

formados, em 1990 passaram a ser 1.903 e em 2000 somavam-se 8.554 

empreendimentos. Em 2007 foi divulgado o último registro com 21.578 

empreendimentos sociais formados em todo o Brasil. A distribuição deste total 

está concentrada na região Nordeste do Brasil com 44%, 17% na região Sul, 

14%, 13% e 12% nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste, respectivamente.  

A ausência de renda na família acentua os problemas concernentes a  

moradia, saúde, desempenho educacional, dentre outros. A necessidade de 

suprir as deficiências demandadas pela falta de trabalho direciona os 

indivíduos na busca de alternativas por meio de empreendimentos, os quais, na 

sua maioria, se iniciam informalmente com recursos limitados pela própria 

condição financeira do empreendedor, mas  quando bem sucedidos, passam a 

ser responsáveis pela renda familiar, que anteriormente inexistia, favorecendo 

a inclusão social destes indivíduos, em especial em comunidades interioranas. 

Uma das barreiras para o aumento e desenvolvimento da economia 

solidária (constituída principalmente sob a forma de grupos solidários 

organizados nas formas mais diversas: cooperativas, associações, clubes de 



troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras) é a falta 

de capital para novas iniciativas econômicas, dificultando assim o surgimento 

de novos empreendimentos e de novos empreendedores, pois nos bancos 

comerciais a disponibilização de recursos é dificultada por normas operacionais 

do sistema bancário que normalmente exigem garantias de crédito adequadas 

ao risco de novos empreendimentos. Garantias estas que não são fornecidas 

pelo indivíduo de inserção econômica baixa. Diante disso, surge uma 

modalidade de crédito para minúsculos empreendedores, o microcrédito. Este 

pode se tornar disponível para o indivíduo que participa de um grupo solidário. 

No grupo solidário, os empreendedores são avalistas uns dos outros e, por 

esta condição de aval, passam a ter acesso a um microcrédito.  

O microcrédito, conhecido como uma variedade de empréstimo de baixo 

valor destinado a um público de baixa renda vem sendo disponibilizado 

mundialmente para estimular a criação e manutenção de empreendimentos. Os 

empreendimentos criados, por sua vez, influenciam a criação de empregos 

formais e informais melhorando a renda dos residentes da periferia (NERI, 

2008). 

A importância do microcrédito alcançou repercussão mundial, tendo 

como um dos precursores Muhammad Yunus, quando deu início em 

Bangladesh à concessão de empréstimos a pessoas que não possuíam acesso 

ao crédito. A iniciativa de concessão de crédito realizada por Yunus 

desencadeou na abertura do Grameen Bank, um banco especializado em 

empréstimos para pessoas pobres.  

A preocupação com o desenvolvimento do microcrédito chegou ao Brasil 

em 25 de abril de 2005, mediante a Lei 11.110 a qual instituiu o Programa 

Nacional de Microcrédito produtivo Orientado (PNMPO) e consolidou o conceito 

de microcrédito produtivo como crédito concedido para o atendimento das 

necessidades financeiras de pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de 

atividades produtivas de pequeno porte, que utiliza metodologia baseada no 

relacionamento direto com os empreendedores no local, onde é executada a 

atividade econômica.  

Programas de abrangência dessa natureza precisam ser justificados. 

Um indicador que direciona uma nação a dar maior ou menor importância à 

implantação e disseminação desses programas é a demanda da população 



pobre, indicada principalmente pelo desemprego. Em 2005, o IBGE realizou 

uma pesquisa baseada na Pesquisa Nacional de Análise Domiciliar (PNAD) 

onde obteve, dentre outros resultados, a demanda para o mercado de 

microfinanças no Brasil. A síntese desta pesquisa foi apresentada por Soares e 

Melo (2008), a qual revela que 80,6% das 87 milhões de pessoas são 

compatíveis com o mercado das microfinanças. E desse percentual, a metade 

possui interesse em obter empréstimos por meio do microcrédito. Assim sendo, 

a demanda brasileira para o microcrédito é de 35 milhões de pessoas. 

Em vista desta demanda, iniciativa como a da Organização Não 

Governamental (nome real preservado) vem sendo multiplicada. Daqui em 

diante a Organização Não Governamental (ONG) será denominada ONG “X” a 

qual se trata de uma organização qualificada como Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), especializada em microcrédito produtivo 

orientado que através dos serviços oferecidos (Banco Comunitário, Grupo 

Solidário ou Crédito Individual) pode fazer a diferença na vida de muitas 

famílias disponibilizando microcrédito para o microempreendedor. 

A ONG “X” tem como missão “contribuir significativamente para a 

melhoria da qualidade de vida das famílias brasileiras menos favorecidas, 

facilitando o desenvolvimento socioeconômico sustentável, através da 

prestação de serviços microfinanceiros”. Atualmente, a ONG “X” está 

desenvolvendo suas ações em sete estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, 

Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A filial da ONG “X” 

no Ceará está localizada na cidade de Fortaleza a qual atende tanto ao público 

da própria cidade, como também dos municípios circunvizinhos. De acordo 

com o relatório da ONG “X” de 2008, houve um crescimento expressivo do 

número da carteira de clientes ativos da ONG “X” em todo o Brasil. Em 2006, o 

número de clientes ativos era de 6.808 (seis mil, oitocentos e oito), no ano de 

2007 passou a ser 10.886 (dez mil, oitocentos e oitenta e seis) clientes, 

totalizando um crescimento de 60%. Em 2008, o crescimento foi de 107%, 

finalizando o ano com 22.565 (vinte duas mil, quinhentos e sessenta e cinco) 

clientes ativos. Desse universo, 71% dos clientes correspondem aos clientes 

atendidos pelos grupos solidários. Diante disso, seria importante analisar como 

as ações da ONG “X” no campo do fornecimento do microcrédito vêm 

repercutindo sobre a constituição e desenvolvimento dos grupos solidários e 



ensejando melhorias econômicas e sociais nesses grupos sociais de baixa 

renda.  

Entre os municípios do CE onde a ONG “X” desenvolve suas ações, 

uma das mais importantes é Fortaleza, por apresentar maior concentração de 

clientes ativos. Dada a importância de Fortaleza no campo de atuação da ONG 

“X” no CE, justifica-se desenvolver uma pesquisa para avaliar esta atuação no 

fornecimento de microcrédito produtivo a grupos solidários, especialmente sua 

responsabilidade na melhoria de condições econômicas e sociais de tais 

grupos. Para tanto, formulou-se o seguinte:  

 

Problema de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Quadro 01 – Problema de pesquisa                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

A fim de tornar clara a descrição do problema de pesquisa, faz-se 

necessário esclarecer o que se entende por acesso ao programa, condições 

econômicas e condições sociais para este estudo. Acesso ao programa refere-

se à obtenção de crédito para o atendimento de necessidades financeiras de 

pessoas físicas e jurídicas empreendedoras em atividades produtivas de 

pequeno porte. Condição econômica é a alteração verificada na condição 

econômica, posterior ao acesso ao crédito, dos grupos solidários traduzida em 

efeitos na inserção e/ou ampliação de atividade econômica (na agricultura, na 

indústria, no comércio, nos serviços), geração de ocupação e geração de 

renda. E melhoria de condições sociais corresponde à alteração da condição 

social, posterior ao acesso ao crédito, dos grupos solidários traduzida em 

melhorias na educação, moradia, alimentação, saúde e lazer.   

Após um breve esclarecimento sobre o problema da pesquisa, chega o 

momento de apresentar as justificativas do presente estudo. Para a 

Em que medida o acesso ao programa de microcrédito produtivo 

orientado, disponibilizado pela ONG “X” a grupos solidários em 

Fortaleza/CE, contribuiu para melhoria de condições econômicas e 

sociais de tais grupos? 

 



pesquisadora, o tema, microcrédito, entusiasmou-a por contribuir com a criação 

de empreendimentos, ainda que informais, por pessoas de baixa renda na 

tentativa de melhorar as suas condições econômica/social. O estudo é de 

interesse acadêmico, porque poderá contribuir com a discussão sobre a 

influência do microcrédito na melhoria da condição econômica e social das 

pessoas que vivem nas regiões periféricas. Estudos desta mesma natureza 

estão sendo desenvolvidos pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), 

em parceria com a ONG “X”, nos municípios de Montes Claros (MG), Salvador 

(BA), Fortaleza (CE), Recife e Cabo de Santo Agostinho (PE). Este estudo 

também contribui para a sociedade, pois disponibiliza esclarecimentos sobre o 

tema proposto que podem despertar interesse dos governantes em disseminar 

esta atividade para outras regiões até então não atingidas.  

Dando continuidade a este trabalho, faz-se necessário mencionar as 

questões de pesquisa que irão contribuir com a reflexão deste estudo, estas 

estão descritas a seguir:  

 

Questões de Pesquisa 

 

a) O acesso dos grupos solidários ao microcrédito foi capaz de alterar 

a forma de inserção desses grupos na atividade econômica?  

 

b) O acesso dos grupos solidários ao microcrédito gerou renda para 

os membros desses grupos? 

 

c) O acesso dos grupos solidários ao microcrédito permitiu aos 

membros desses grupos a geração de emprego? 

 

d) O acesso dos grupos solidários ao microcrédito permitiu aos seus 

membros melhorar a sua condição de moradia (local, espaço, 

conforto, etc)? 

 

e) O acesso dos grupos solidários ao microcrédito viabilizou melhoria 

na saúde de seus membros (visita a médicos, compra de 



medicamentos e realização de exames médicos ou procedimentos 

cirúrgicos)? 

 

f) O acesso dos grupos solidários ao microcrédito permitiu uma 

melhoria no padrão alimentar dos seus membros (diversidade e 

consumo adequado de alimentação balanceada)? 

 

g) O acesso dos grupos solidários ao microcrédito facilitou a inserção 

de seus membros em atividades de lazer (tempo livre dedicado ao 

prazer e à vida saudável, tais como cinema, leituras, viagens, 

associação e utilização de clubes etc)? 

 

Diante destas questões de pesquisa, formulou-se o seguinte objetivo 

geral do presente estudo: 

 

Objetivo Geral 

 

Compreender as mudanças ocorridas na melhoria da condição 

econômica e social dos empreendedores que atualmente participam dos 

grupos solidários da ONG “X” de Fortaleza/CE pelo uso do microcrédito 

produtivo orientado.  

 

Para atender ao objetivo geral será necessária a contemplação dos 

seguintes objetivos específicos: 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Identificar se houve geração de renda para os membros desses grupos; 

b) Descrever se os membros dos grupos geraram emprego a outros 

indivíduos; 

c) Identificar se ocorreu melhoria nas condições de moradia para os 

membros desses grupos; 

d) Descrever se houve melhoria na saúde dos membros dos grupos; 



e) Verificar se ocorreu melhoria no padrão alimentar dos membros dos 

grupos; 

f) Evidenciar se houve inserção em atividades de lazer desses grupos.  

 

O capítulo seguinte tratará da fundamentação teórica que deu base ao 

estudo. 

 

 



CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1- A trajetória da política pública 

 

 

A política pública, enquanto área do conhecimento, nasce nos Estados 

Unidos, enfatizando as ações do governo, mas na Europa surge com a 

explicação do papel do Estado baseado em teorias. As contribuições teóricas 

sobre a política pública foram iniciadas por H. Laswll, H. Simon, C. Lindblom e 

D. Easton. De acordo com Souza (2006), H. Laswell introduz a expressão 

policy analysis para conciliar o conhecimento científico com a produção 

empírica dos governos e como meio de estabelecer um diálogo entre os 

cientistas sociais e grupos do governo. A contribuição de H. Simon ocorreu 

com a introdução do conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos, 

policy makers, trazendo como argumento a possibilidade da minimização pelo 

conhecimento racional. A limitação da racionalidade dos decisores públicos 

poderia ocorrer por existirem informações incompletas ou imperfeitas, pelo 

tempo disponível para a tomada de decisão e pelo auto-interesse dos 

decisores etc. Todavia, a racionalidade poderia ser maximizada até um ponto 

satisfatório pela criação de regras e incentivos que se enquadrassem no 

comportamento dos atores e modelassem esse comportamento na direção de 

resultados desejados. A contribuição de C. Lindblom ocorreu quando propôs a 

incorporação da formulação e da análise das políticas públicas. Enquanto que 

D. Easton contribuiu com a definição do termo política pública como um 

sistema, ou seja, como uma relação entre a formulação, os resultados e o 

ambiente. Nesta perspectiva, as políticas públicas recebiam os inputs dos 

partidos, da mídia e dos grupos de interesse que influenciaram deste modo, 

nos resultados e efeitos.  

 Estas contribuições serviram de base para aprofundar o estudo sobre as 

políticas públicas, a qual foi definida por diferentes autores. A começar por 

Meny & Thoenig (1992) que a definiram como um programa de ação 

governamental a ser implementado em um determinado setor da sociedade e 

em um espaço geográfico definido. Na visão de Dye (2005), a política pública é 



tudo aquilo que os governos escolhem para fazer ou para não fazer. As 

políticas públicas podem regular o comportamento, organizar os procedimentos 

burocráticos, distribuir benefícios e arrecadar tributos, juntos ou 

separadamente. Tão abrangente quanto os autores anteriores, Meny & Thoenig 

(1992) acrescentam que uma política pública é o resultado da atividade de uma 

autoridade investida de poder público e de legitimidade governamental e que 

as políticas públicas são criadas pelos governos para atenderem a diferentes 

temas. Para tanto, cabe ressaltar a diferenciação entre Estado e governo. Na 

visão de Höfling (2001), Estado é o conjunto de instituições permanentes 

(órgãos legislativos, tribunais, exército e outros) que possibilitam a ação do 

governo; e Governo consiste no conjunto de programas e projetos (políticos, 

técnicos, organismos da sociedade civil e outros) que representam a orientação 

política de um determinado governo e assume e desempenha as funções de 

Estado por um determinado período. 

No enfoque de Arretche (2006), o Estado possui um papel importante e 

determinante em todos os ciclos da política pública, no entanto permite aos 

atores políticos, ou seja, aqueles envolvidos nos conflitos, a possibilidade de 

contribuir em alguma das fases de uma determinada política pública. Na 

concepção de Höfling (2001) o processo de definição de políticas públicas para 

uma sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos nas esferas 

de poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um 

todo.  

 Na visão de Souza (2006a), a política pública em geral e a política social 

em particular são campos multidisciplinares e seu foco está nas explicações 

sobre a natureza da política pública e seus processos. Por isso, uma teoria 

geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no 

campo da sociologia, da ciência política e da economia. As políticas públicas 

repercutem na economia e nas sociedades, mostrando o porquê de qualquer 

teoria da política pública precisar também explicar as inter-relações entre 

Estado, política, economia e sociedade.  

A seguir, será tratado o ciclo da política pública e suas fases, a fim de 

compreender todas as etapas concernentes ao seu surgimento. 

 

 



2.1.1- Ciclo da política pública 

 

Na visão de Souza (2006a, p. 29), “o ciclo da política pública é 

deliberativo, formado por vários estágios e constituído por um processo 

dinâmico e de aprendizado que envolve cinco estágios: definição de agenda, 

identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, 

implementação e avaliação.” 

Não obstante, mais conciso no entendimento dos estágios de uma 

política pública, Meny & Thoenig (1992) classificam-nos como: formulação, 

implementação, e avaliação. A primeira fase está relacionada com a criação da 

política pública, a segunda com a execução e a terceira com o processo 

avaliativo da política. Na visão de Subirats (1992), estas fases não são 

instantes, ou seja, uma fase pode ser desenvolvida ao mesmo tempo em que 

outra. Não é preciso que uma acabe para que a outra se inicie.  A avaliação, 

por exemplo, não precisa necessariamente ser realizada apenas na fase final 

da política.  

 Para efeito deste estudo, será adotada a classificação das etapas da 

política pública apresentada por Meny & Thoenig (1992). 

 

 

2.1.2- Formulação da política pública 

 

A emersão de uma política pública parte da definição de um problema 

que pode ser formulado a partir de infinitos campos de ação da política. Na 

visão de Frey (2000), um fato pode ser percebido pela primeira vez como um 

problema político por grupos sociais isolados, mas também por políticos, 

grupos de políticos ou pela administração pública. E a mídia, assim como, 

outras formas da comunicação política e social contribuem para que seja 

atribuída relevância política a um problema peculiar.  

A construção da agenda parte da elaboração de uma lista de problemas 

ou assuntos que chamam a atenção do governo e do cidadão. Para Meny & 

Thoenig (1992), uma agenda designa um conjunto de problemas, fazendo com 

que esta se torne objeto de controvérsias públicas. Frey (2000) acrescenta que 



é nesta fase que ocorre a decisão do tema a ser efetivamente inserido na pauta 

da política atual, excluído ou adiado para uma data posterior. 

As razões que interferem a inclusão de um problema na agenda de uma 

política pública foram evidenciadas por Souza (2006a, p. 29): 

 

 

[...] algumas vertentes do ciclo da política pública focalizam mais os 
participantes do processo decisório, e outras, o processo de 
formulação da política pública. Cada participante e cada processo 
pode atuar como um incentivo ou como um ponto de veto. À pergunta 
de como os governos definem suas agendas, são dados três tipos de 
respostas. A primeira focaliza os problemas, isto é, problemas entram 
na agenda quando assumimos que devemos fazer algo sobre eles. O 
reconhecimento e a definição dos problemas afeta os resultados da 
agenda. A segunda resposta focaliza a política propriamente dita, ou 
seja, como se constrói a consciência coletiva sobre a necessidade de 
se enfrentar um dado problema. Essa construção se daria via 
processo eleitoral via mudanças nos partidos que governam ou via 
mudanças nas ideologias (ou na forma de ver o mundo), aliados à 
força ou à fraqueza dos grupos de interesse. Segundo esta visão, a 
construção de uma consciência coletiva sobre determinado problema 
é fator poderoso e determinante na definição da agenda. Quando o 
ponto de partida da política pública é dado pela política, o consenso é 
construído mais por barganha do que por persuasão, ao passo que, 
quando o ponto de partida da política pública encontra-se no 
problema a ser enfrentado, dá-se o processo contrário, ou seja, a 
persuasão é a forma para a construção do consenso. A terceira 
resposta focaliza os participantes, que são classificados como 
visíveis, ou seja, políticos, mídia, partidos, grupos de pressão, etc. e 
invisíveis, tais como acadêmicos e burocracia. Segundo esta 
perspectiva, os participantes visíveis definem a agenda e os 
invisíveis, as alternativas. 

 

 

No enfoque de Meny & Thoenig (1992), a política pública não se reduz a 

acidentes ou casualidades, nem as necessidades que podem escapar das 

autoridades. Para tanto, o autor evidencia três situações que impedem a visão 

real do nascimento da política pública, tais como: o acesso democrático 

representativo, o qual parte de demandas isoladas das bases que são 

atendidas pela ação pública e acabam por representar a sociedade; a segunda 

visão é denominada como tirania das autoridades públicas, a qual transfere às 

autoridades públicas a ação de modelar as necessidades a serem atendidas; e 

por último, a ilusão natalista, a qual define acontecimentos iniciais que 

impulsionam uma sequência de ações e interações, a partir das quais surge 

uma política pública. Esta última visão exclui a possibilidade de outros cenários 



ou outras circunstâncias que contextualizam o surgimento de uma política 

pública. O posicionamento contrário do autor sobre a última visão é de que 

uma ação pública pode surgir por meio de uma política pública já existente. 

Sobre o tema a ser escolhido para a formulação das políticas públicas, 

Subirats (1992) corrobora afirmando que um tema ou uma questão poderá 

receber atenção necessária de três modos distintos para que um governo o 

inclua na sua pauta de ações. Em primeiro lugar, o grau de apoio que o tema 

possa alcançar, isto é, o impacto geral do tema. Em segundo lugar, avaliar a 

sua significação e o nível de impacto sobre a realidade social. E em terceiro, a 

possibilidade de resolução antecipada do problema (tema ou questão) através 

desta atuação.  

Meny & Thoenig (1992) apresentam dois tipos de agenda: a institucional, 

a qual reúne os problemas que dependem funcionalmente da competência da 

autoridade pública, cabendo ao estado enumerar os problemas e montar um 

cronograma incluindo os órgãos políticos e administrativos competentes. O 

outro tipo de agenda é a conjuntural ou sistêmica, a qual os problemas 

constituídos não são da competência do Estado. A esta cabe ao Estado 

determinar se irá atuar ou não, como também se irá ditar as regras da 

aplicação da política. 

No entendimento de Subirats (1992), nem todos os temas são 

concretizados em ação pública pelas seguintes razões: limitação de recursos e 

de pessoal da estrutura do governo, ausência de legislação sobre o tema que 

autorize a ação e falta de vontade política. Um tema precisa ser evidenciado e 

quando recebe atenção do poder público é considerado como problema público 

e passará a fazer parte do programa de ação do governo, sendo incluído na 

agenda.  

A figura 02 apresenta o desenvolvimento da formulação da agenda de 

acordo com a concepção de Subirats (1992). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Formulação da agenda 
Fonte: Subirats, 1992: 59. 

 

Nem todos os temas incluídos na agenda são concretizados pelo poder 

público. A influência gerada pela intervenção de grupos representativos de 

interesse social, dos partidos políticos, dos criadores de opinião, como também 

dos setores afetados, podem contribuir para concretização do tema em ação 

pública. Estudos que examinam em profundidade as implicações e 

interdependências dos problemas públicos podem ser realizados, visto que a 

implementação de uma política pública envolve recursos financeiros, técnicos e 

de pessoal, tornando-se relevante que os analistas políticos tenham clareza na 

formulação dos objetivos, conheçam os recursos disponíveis e as variáveis do 

ambiente para que obtenham resultados positivos (SUBIRATS, 1992).  

Sobre as questões de preparação dos analistas para a elaboração da 

política, Meny & Thoenig (1992) esclarecem que a aplicação de uma política 

pública designa a fase onde os atos e efeitos ocorrem a partir de um marco 

normativo de intenções, de textos ou de discursos. Neste mesmo enfoque, 

Subirats (1992) corrobora informando que o analista político precisa se 

apropriar da teoria, com isso ele maximizará as condições de avaliar diversos 

aspectos inerentes à possível escolha de uma determinada ação para que se 

faça parte integrante de uma política governamental, tais como limitação de 

recursos econômicos e humanos, número de pessoas e/ou grupos 

beneficiados, existência ou não de legislação que regule os elementos e os 

atores envolvidos, tais como: a vontade política, a pressões da opinião pública, 
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os meios de comunicação e os setores implicados. Dye (2005) acrescenta que 

o custo envolvido direto ou indiretamente e os que poderão ainda ser aplicados 

também devem ser avaliados, incluindo as perdas de oportunidades em fazer 

outras ações. 

 

 

2.1.3- Implementação da política pública 

 

 Segundo Meny & Thoenig (1992), a implementação é uma etapa da 

política pública em que são gerados atos e efeitos a partir de um marco 

normativo e intenções de textos e discursos. [...] Cabe ao analista político não 

prejulgar por meio do sentido comum o conteúdo e o processo desta etapa. A 

implementação, para Dye (2005), trata-se de um projeto destinado à realização 

de políticas. Este projeto inclui a atribuição de novas responsabilidades às 

organizações existentes ou a criação de novos órgãos como ministérios, 

agências e departamentos. Contratação de pessoal, elaboração de contratos e distribuição de 

recursos são atividades desenvolvidas nesta fase e que envolvem decisões do governo que 

determina a política. No entendimento de Subirats (1992), é o processo que segue a 

formulação e adoção inicial de uma determinada política. A este momento não 

se trata apenas superar os obstáculos que se contrapõem à realização dos 

objetivos, mas de maximizar tanto a eficiência dos serviços públicos e também 

quanto os resultados com os menores recursos disponíveis.  

Sobre a análise do processo de implementação da política pública, Frey 

(2000) corrobora esclarecendo que, quando o objetivo principal está centrado 

na análise da qualidade material e técnica de projetos ou programas compara-

se os fins estipulados na formulação dos programas com os resultados 

alcançados. Neste momento, a ação é examinada até o ponto em que foi 

realizada e quais as causas de possíveis déficits de implementação. De outro 

modo, quando a análise da implementação está focada nas estruturas político-

administrativas e na atuação dos atores envolvidos investiga-se o processo de 

implementação. 

 Na literatura, foi possível identificar dois modelos analíticos associados à 

fase de implementação da política pública. O modelo top-down, o qual pode ser 

esquematizado descendo e tem como ponto de partida uma decisão racional, 



seguindo por características administrativas ideais e ausência de conflito 

ambiental desdobrando-se na atuação dos implementadores com 

desenvolvimento de bons resultados ao programa (SUBIRATS, 1992). Na visão 

de Silva & Melo (2000), este modelo pertence a uma visão clássica em que a 

implementação corresponde à execução de atividades com vista à obtenção de 

metas definidas na formulação das políticas.  A ação pode ser baseada em 

diagnóstico prévio e em sistema de informação o qual contém metas, recursos 

disponíveis e horizonte de tempo disponível para o desenvolvimento das 

atividades planejadas. A ação do governo na visão clássica resulta de 

programas e projetos implementados de cima para baixo. Explicando de outra 

maneira, o modelo analítico top-down descreve como se põe em prática, em 

sequência linear, as decisões do governo aplicadas de cima para baixo. No 

mesmo enfoque, Subirats (1992) acrescenta que este modelo recompõe, 

mesmo que de modo hipotético, todos os fatores que podem influenciar o 

rendimento político-administrativo por meio de quatro variáveis. A formulação 

de objetivos para medir o grau de êxito ou de fracasso da política para daí 

colocá-la em pratica. Em segundo, o recurso disponível ou que o que pode ser 

mobilizado; a quantidade de recursos explicaria, direta ou indiretamente, o 

resultado final do processo de por em prática. A terceira variável seria a 

comunicação interorganizacional e a capacidade de controlar entidades ligadas 

a diferentes unidades afetadas ou implicadas na aprovação da política. E por 

fim, a variável ambiental, a qual se refere às condições econômicas políticas e 

sociais e elementos relacionados (opinião pública e interesses afetados) que 

implicam em por em prática o programa.  

Para Cunha (2001), o processo linear, administrativo e meramente 

executório típico do enfoque top-dow pode ser superado. Essa superação 

ocorreria por meio da utilização de outro modelo analítico que substituísse ou 

se associasse ao uso do modelo top-down. Silva & Melo (2000) trata do outro 

modelo analítico que apresenta uma visão de processo. Nele, os efeitos e 

aspectos relativos à implementação obtidos por meio do monitoramento e 

avaliação retroalimenta o processo que permite possíveis correções à 

formulação da política. Em contraposição ao modelo top-down, Subirats (1992) 

apresenta uma nova perspectiva de análise por meio de metodologias 

alternativas que pretendem combinar ao modelo top-down.  Trata-se da 



reconstrução dos efeitos da política estudada em termos de impacto. 

Entendendo como estes impactos podem explicar a atuação das agências 

administrativas implementadoras e quantos respondem as causas externas das 

políticas públicas examinadas. Desse modo, a ação partiria do impacto 

produzido e seguiria de forma progressiva a decisão. A este modelo, seriam 

consideradas as interações entre os órgãos administrativos e os sujeitos 

externos afetados por uma política aplicada.  

  Após esclarecer a implementação da política pública, o próximo tópico 

irá enfocar a avaliação da política pública. 

 

 

2.1.4- Avaliação da política pública 

 

Para Subirats (1992), a avaliação de uma política permite esclarecer as 

debilidades do planejamento, compreender a concepção de um programa ou 

de uma política, entender os seus processos de implementação e, 

principalmente, os seus resultados.  De modo geral, a avaliação é definida 

como instrumento para viabilidade de programas e projetos fornecendo 

subsídios para a tomada de decisão de gestores, formuladores e 

implementadores de programas. A avaliação possibilita conhecer o que está 

acontecendo e atua sobre os fatos a fim de realizar ajustes de forma a reduzir 

os recursos e tempo empreendidos nas ações públicas. Cohen & Franco 

(1993) contribuem com estas colocações afirmando que, a avaliação de 

projetos possui um papel central no processo de racionalização e é um 

elemento básico para o planejamento de projetos. Quando os resultados da 

aplicação dos projetos são avaliados, é permitida a realização de projetos 

eficazes. Portanto, a avaliação busca tentar melhorar os resultados de uma 

política pública, programa ou projeto do governo. Na visão de Subrats (1992), a 

avaliação consiste em determinar e medir os efeitos próprios de uma ação com 

vistas a estabelecer um julgamento sobre o êxito ou o fracasso da intervenção 

pública, se o problema foi erradicado ou resolvido e se os objetivos foram ou 

não atingidos. Meny & Thoenig (1992) acrescentam que, avaliar uma política 

pública consiste em apreciar os efeitos atribuídos a uma investigação 

governamental no domínio da vida social e do meio ambiente físico.  



Para não confundir ou assemelhar avaliação política e análise da política 

pública com avaliação de política pública, buscou-se a fundamentação de 

Arretche (2006, p.30), a qual explica inicialmente a avaliação política conforme 

pode se observar:  

 

 

[...] A avaliação política pode ressaltar que o caráter político do 
processo decisório que implicou na adoção de uma dada política quer 
os valores e critérios políticos nela identificáveis. A avaliação política 
nesta perspectiva prescinde do exame da operacionalidade concreta 
ou da implementação do programa sob análise. Ela examina os 
pressupostos e fundamentos políticos de um determinado curso de 
ação pública, independentemente de sua engenharia institucional e 
de seus resultados prováveis. 

  

 

Análise da política pública conforme a visão de Arretche (2006, 30): 

 

 

Por análise de políticas públicas, entende-se o exame da engenharia 
institucional e dos traços constitutivos dos programas. Qualquer 
política pública pode ser formulada e implementada de diversos 
modos. Digamos, as possibilidades de desenho institucional de uma 
política nacional de saúde, são as mais diversas do ponto de vista 
das formas de relação entre setor público e setor privado, das formas 
de financiamento, das modalidades de prestação de serviço etc. A 
análise da política pública busca reconstruir estas diversas 
características, de forma a apreendê-las em um todo coerente e 
compreensível. Ou, melhor dizendo, para dar sentido e entendimento 
ao caráter errático da ação pública. 

 

 

No enfoque de Figueiredo & Figueiredo (1986), quando a avaliação se 

detém ao exame substantivo da política e de seu produto, sem entrar no mérito 

da efetiva apropriação de seus benefícios por parte da população, ela fica 

restrita à avaliação política. De outro modo, quando a avaliação entra no mérito 

da efetiva apropriação dos seus benefícios observando seu produto e seu 

impacto, torna-se avaliação da política.  

A tipologia da avaliação de uma política pública é determinada com base 

em diferentes fatores. A visão ordenada de Cohen & Franco (1993) esclarece 

que nem todas as avaliações são iguais e que diferenças podem ser 

estabelecidas por diferentes critérios que foram encontrados na literatura, a 



saber: finalidade das ações, tempo de realização, tipo de avaliador, escala dos 

projetos e os resultados, todos estes tratados a seguir.  

 

 

a) Avaliação com base na finalidade das ações 

 

Esta modalidade de avaliação pode ser classificada em avaliação 

tradicional, progressiva e estratégica. Para Subirats (1992), a avaliação 

tradicional é baseada em indicadores que poderão dar direção a ação de um 

projeto ou política; a avaliação progressiva prevê premiar os melhores 

resultados, como por exemplo: um programa de bolsas de estudo que 

contempla aqueles que obtiveram melhores resultados. E por fim, a avaliação 

estratégica de cunho distributiva que visa à distribuição de recursos em uma 

determinada ação. 

 

 

b)  Avaliação baseada no momento de realização 

 

Outra classificação agora relacionada com o momento em que a 

avaliação foi realizada tendo como base a linha de tempo do ciclo de vida da 

política publica é a avaliação ex-anti e ex-post apresentadas por Cohen & 

Franco (1993). Seguindo o mesmo critério, Subirats (1992) identifica três 

tipologias denominadas como: determinação das necessidades corretora e 

conclusiva. Comparando-as com as apresentadas por Cohen & Franco (1993), 

percebe-se que estão embasadas na linha de tempo, de modo que a avaliação 

determinação das necessidades corresponde à mesma proposta da avaliação 

ex-anti, e de modo similar a corretora ou formativa, como também é chamada, 

juntamente com a conclusiva se enquadram na mesma linha de tempo que a 

ex-post.  

A avaliação ex-anti na visão de Cohen & Franco (1993), é realizada 

antes de iniciar um projeto na intenção de antecipar fatores considerados no 

processo decisório. Sua finalidade reside na escolha da realização dos 

programas e projetos, ou seja, se estes devem ou não se concretizar. Subirats 

(1992) corrobora esclarecendo que, nesta fase, a preocupação essencial está 



na descoberta dos defeitos e pontos problemáticos do planejamento do 

programa. Descobrindo-os, os ajustes podem ser executados nos próprios 

projetos evitando possíveis perdas de recursos.  

A avaliação ex-post investiga em que medida o programa atinge os 

resultados esperados. No enfoque de Cohen & Franco (1993), esta tipologia 

permite diferenciar a fase durante a realização do projeto e a fase depois, esta 

investiga momentos depois da conclusão do projeto. A dimensão temporal da 

avaliação ex-post também abarca a análise da eficiência operacional, assim 

como do impacto. A primeira ocorre quando os componentes de um projeto são 

compatíveis ou não para a finalidade do projeto. A do impacto quando 

determina em que medida o projeto alcançou seus objetivos e quais os efeitos 

obtidos, sejam eles previstos e/ou imprevisto.  

 

 

c) Avaliação baseada a quem realiza 

 

Quando o critério corresponde a quem realiza a avaliação, são 

destacadas quatro tipologias de avaliação: a externa, a interna, a mista e a 

participativa. Na visão de Cohen & Franco (1993), a avaliação externa é 

realizada por avaliadores alheios à organização a qual requisita a avaliação. A 

maior vantagem identificada pelo autor é que o avaliador externo tende a ter 

maior conhecimento sobre a metodologia de avaliação da política pública em 

questão. Em se tratando da avaliação interna, pode-se identificar que suas 

atividades são realizadas dentro da organização gestora do projeto e por 

pessoas que não estão vinculadas diretamente com a formulação ou execução 

do projeto. Este avaliador é geralmente um perito detentor do conhecimento 

metodológico em avaliação sobre a área específica e sobre as particularidades 

do projeto. Na avaliação mista, o avaliador, que é externo, desenvolve seu 

trabalho em contato estreito com os participantes do projeto a ser avaliado. E 

por fim, a avaliação participativa, na qual há uma proximidade maior do 

avaliador com os beneficiários. É indicada para pequenos projetos que 

procuram fixar as mudanças propostas criando condições para obter respostas 

endógenas do grupo. 

 



 

d) Avaliação com base no tamanho dos projetos 

 

Avaliação de projetos grandes e avaliação de projetos pequenos estão 

relacionadas com a escala do projeto. Neste sentido, Cohen & Franco (1993) 

esclarecem que estes tipos de avaliação consideram tanto a quantidade de 

pessoas afetadas pelo projeto, como também os recursos necessários a cada 

um deles.    

 

 

e) Avaliação baseada na relação dos instrumentos previstos e dos 

efetivamente empregados 

 

Na visão de Cohen & Franco (1993), a avaliação da relação entre os 

instrumentos previstos para implementação de uma política e aqueles 

efetivamente empregados, na maioria das vezes, consiste no exame da 

processualidade concreta e da adequação e coerência dos meios de 

instrumentos utilizados durante a vigência de um determinado programa. A 

maior dificuldade consiste na obtenção da veracidade das informações acerca 

do funcionamento concreto do programa sob análise. Contudo, este tipo de 

avaliação exige pesquisas de campo capazes de aferir e reconstruir o processo 

de implantação e ou implementação da política sob análise. 

 

 

f) Avaliação baseada nos resultados 

   

Quando a avaliação da política pública está relacionada com obtenção 

dos seus resultados, recebe a classificação de três tipologias: eficiência, 

eficácia e efetividade. Avaliação por eficiência ocorre quando a relação está 

focada no esforço empregado na implementação de um programa com os 

resultados alcançados. Na visão de Figueiredo & Figueiredo (1986), avaliação 

por eficiência visa estabelecer relação entre os custos da implantação de uma 

política e os resultados alcançados. 



Ao conceito de eficiência Cohen & Franco (2002) acrescentam duas 

perspectivas complementares: se a quantidade de produto está 

predeterminada, procura-se minimizar o custo total ou o meio que se requer 

para sua geração; se o gasto total está previamente fixado, se procura 

aperfeiçoar a combinação de insumos para maximizar o produto. 

De acordo com Figueiredo & Figueiredo (1986, p. 113) 

 

 

 

 

[...] O conceito de eficiência oriundo da noção de otimização dos 
recursos disponíveis ganha uma elasticidade enorme quando 
transferido da avaliação do desempenho econômico de empresas 
para a avaliação política e para a avaliação de políticas. Certos 
críticos das ações governamentais usam fartamente este conceito, 
debitando nos custos de implantação dos programas custos que não 
são tangíveis e mensuráveis, tais como o tempo perdido em virtude 
de práticas burocráticas pouco flexíveis, os compromissos das 
negociações, as alterações processuais decorrentes de conflitos 
políticos, e outros. Decorre daí o preconceito de que toda ação 
governamental é ineficiente quando comparada com a iniciativa 
privada, em qualquer setor da vida social. 

 

 

 

 

A avaliação da eficiência é a mais necessária e a mais urgente de ser 

desenvolvida, de acordo com Arretche (2006, p. 34-5): 

 

 

A avaliação da eficiência ocorre o sob impulso de vários fatores: 
primeiro porque a escassez dos recursos públicos exige maior 
racionalização dos gastos. Por exemplo, um dos objetivos mais 
importantes do programa comunidade solidária consiste na melhoria 
da gestão dos serviços sem aumentar substancialmente os gastos. 
Independente da avaliação política que se possa fazer desta opção 
de política de combate à pobreza, ela revela uma tendência de 
racionalização do gasto em que o elemento “eficiência” ganha 
preponderância.  Em segundo lugar, estudos de eficiência tornam-se 
mais necessários ao Brasil porque, paralelamente à escassez dos 
recursos públicos, os “universos” populacionais a serem cobertos 
pelos programas sociais são de enormes proporções. Quando um 
programa de merenda escolar deve alimentar diariamente 32 milhões 
de crianças, por exemplo, a eficiência do gasto se impõe, dado que, 
vista negativamente, a ineficiência implica a virtual impossibilidade de 
oferta desta fonte básica de alimentação a um exército de crianças 
dela dependentes. 
 
 
 

 



Para Cohen & Franco (2002), tanto a eficiência como a eficácia são 

ferramentas úteis para estabelecer o grau de racionalidade na alocação de 

recursos em atividade de projetos sociais. Para Arretche (2006), as avaliações 

de eficiência, embora negligenciadas, são impostas porque a eficiência é um 

objetivo democrático. Ao dispor de recursos públicos e ao implementar políticas 

públicas o governo está gastando um dinheiro que não é seu. O desperdício de 

recursos, a corrupção ou a incapacidade governamental são entraves à 

utilização de recursos publicamente geridos para finalidades efetivamente 

públicas. 

Por eficácia, na concepção de Figueiredo & Figueiredo (1986), consiste 

a avaliação entre os objetivos e instrumentos explícitos de um dado programa e 

seus resultados efetivos. Cohen & Franco (2006) complementam afirmando 

que, a razão de um projeto é gerar mudanças em alguma parcela da realidade 

seja solucionando um problema social ou prestando serviço a um determinado 

subconjunto populacional. Nesse contexto, eficácia é o grau em que se 

alcançam os objetivos e metas do projeto na população beneficiária, em um 

determinado período de tempo, independente dos custos implicados.  

Para Figueiredo & Figueiredo (1986), de modo geral, a avaliação da 

política pública é realizada pelos órgãos encarregados da execução da política 

e por meio de relatórios anuais que demonstram o cumprimento das 

expectativas no que se refere ao volume e à qualidade do produto. No 

entendimento de Arretche (2006), a avaliação da eficácia é mais aplicada nas 

avaliações de políticas públicas porque é mais factível e menos custosa de ser 

realizada.  

 A avaliação da eficácia pode ocorrer com base nas metas determinadas 

(eficácia objetiva) e nos meio de implantação (eficácia funcional administrativa 

e contábil) de uma política pública conforme Figueiredo & Figueiredo (1986, p. 

111):   

 

 

O modelo analítico empregado para a aferição do sucesso ou 
fracasso do programa consiste em medir se a diferença entre a meta 
atingida e a proposta está dentro de limites toleráveis. [...] A avaliação 
de meios pode ocorrer a partir de três critérios de eficácia. Quando a 
intenção da avaliação está na moralidade executória, os critérios da 
eficácia administrativa e contábil são os usados. Nestes casos os 



modelos analíticos de aferição são os de auditoria. No caso da 
intenção instrumental o critério adequado é o da eficácia funcional, 
cujos modelos analíticos são construídos para aferir se os meios e a 
metodologia de implantação do programa estão sendo empregados 
de acordo com as estratégias previamente definidas. Esta 
monitoração, porém, pode ir além da simples constatação e, 
experimentalmente, simular a adequação entre os meios e fins 
propostos, tendo em vista as condições organizacionais e sociais 
onde o programa está sendo implementado. Cabe ainda ressaltar que 
os critérios e eficácia administrativa e contábil não são 
exclusivamente instrumentos de aferição da moralidade executória: o 
cotidiano nas práticas administrativas e contábeis pode identificar 
práticas prejudiciais ao desempenho adequado (funcional) do 
programa. Neste sentido, o uso simultâneo desses dois critérios pode 
e deve ser estimulado, mas a intenção instrumental deve ser 
largamente enfatizada. 

 

 

 

A última perspectiva da avaliação por resultado, a efetividade, 

corresponde à investigação da relação entre a implementação de um 

determinado programa com os impactos. A esta última tipologia considera-se a 

efetiva mudança nas condições sociais da vida das populações atingidas pelo 

programa. Segundo Cohen & Franco (2006), a avaliação por efetividade 

apresenta duas dimensões em função dos fins do projeto: a medição do 

impacto e o grau de alcance dos objetivos.   

Na visão de Arretche (2006), a avaliação da efetividade permite 

distinguir a avaliação da análise da política pública, pois é neste momento em 

que a apresentação dos resultados encontrados na realidade social estão 

causalmente relacionados à política pública. A autora ainda esclarece que a 

maior dificuldade metodológica consiste em demonstrar se os resultados 

encontrados estão causalmente relacionados aos produtos oferecidos por uma 

determinada política pública. Independente se estes resultados sejam 

considerados positivos ou negativos em relação ao objetivo dessa política.  

Figueiredo & Figueiredo (1986) reforçam esclarecendo que a avaliação 

da efetividade permite examinar a relação entre a implementação de um 

determinado programa e seus impactos e ou resultados, ou seja, seu sucesso 

ou fracasso em termos de uma efetiva mudança na vida das populações 

atingidas pelo programa sob avaliação. A simples constatação de que 

ocorreram mudanças não é suficiente para concluir o sucesso do programa. 

Para Bennett & Lumsdaine (1975, apud Figueiredo & Figueiredo 1986, p.115) 



“é necessário demonstrar que elas não ocorreriam (total ou parcialmente) sem 

o programa. Em outros termos, é necessário demonstrar que a atuação do 

programa é empiricamente relevante na determinação da mudança observada.” 

Para Figueiredo & Figueiredo (1986), a noção de causalidade nas 

políticas com propósitos de mudança estabelece que essas políticas são ações 

experimentais por excelência. As condições visam alterar o futuro previsível 

dado pela inércia social. O cenário do futuro é relativo ao presente e apenas e 

somente sob as condições de mudança estabelecida na mesma política.  Com 

isso, a probabilidade de se chegar ao cenário futuro depende da possibilidade 

empírica de concretização das condições especificadas no plano de mudanças. 

Neste sentido, Elster (1978 apud Figueiredo & Figueiredo 1986, p. 115) 

corrobora: “a possibilidade empírica de mudanças é função de dois fatores: de 

um lado a mudança tem que ser economicamente sustentável e, por outro, ela 

precisa ser ideológica ou culturalmente viável. A ausência de um desses 

fatores inviabiliza, ou na melhor das hipóteses, posterga a mudança”. As 

políticas com propósito de mudança estão sujeitas a resultados. De acordo 

com Figueiredo & Figueiredo (1986), estes resultados podem ocorrer da 

seguinte forma: 

I. O resultado esperado é alcançado;  

II. Um resultado não esperado é produzido, sendo, porém, positivo; 

III. Resultados do tipo I e/ou II ocorrem e são bons no ciclo de vida 

imediato, porém negativo no médio ou longo prazo; 

IV. O resultado esperado é produzido no que diz respeito a cada 

membro da população-alvo, isto é, cada indivíduo melhora sua 

situação social; em médio prazo a categoria social a que estes 

indivíduos passam a pertencer piora; 

V. O resultado esperado não é alcançado, e nenhum outro resultado é 

produzido;  

VI. Um resultado não esperado ocorre, sendo, porém, negativo.  

 

Os dois primeiros resultados são parâmetros para a aferição do sucesso, 

enquanto os resultados V e VI são parâmetros para a aferição do fracasso. O 

resultado III servirá de parâmetro de aferição do sucesso ou do fracasso 

dependendo do escopo da pesquisa de avaliação. Enquanto que o resultado IV 



é problemático, paradoxal, pois este pressupõe um conflito entre efeitos 

individuais e agregados.  

Sobre avaliação de políticas sociais, na visão de Campbell (1969 apud 

Figueiredo & Figueiredo 1986, p. 116) “dificilmente pode ter desenho 

experimental, mas sim o que a literatura chama de desenhos quase-

experimentais, dado que não nos é possível controlar todas as variáveis 

ambientais que atuam no experimento - um ciclo completo de implementação 

da política”. No enfoque de Figueiredo & Figueiredo (1986), as pesquisas de 

avaliação de políticas de impacto, necessariamente, precisam usar métodos 

analíticos experimentais, e os analistas dessas pesquisas têm que enfrentar 

todos os problemas metodológicos que estes desenhos analíticos têm quando 

se trata de pesquisa social. Sobre esse aspecto Arretche (2006) acrescenta 

que a avaliação por efetividade é geralmente menos utilizada porque a sua 

execução incorre em um maior esforço de realização, sendo este decorrente 

das dificuldades operacionais envolvendo o custo financeiro e organizativo da 

pesquisa de campo, obtenção de informações sobre os programas e sobre as 

populações analisadas e de isolar a interferência das variáveis intervenientes 

em qualquer sistema aberto, próprio da análise social.  

Arretche (2006) complementa que a avaliação da eficiência, eficácia e 

efetividade das políticas tende a ser apenas um dos elementos – e 

possivelmente de menor importância – na decisão pela adoção, reformulação 

ou supressão de um programa público, dado que as razões do mercado 

eleitoral têm forte influência no processo decisório.  

 Após este breve esclarecimento sobre a política pública e suas 

tipologias, faz-se necessário para este estudo entender como se desencadeou 

a economia solidária na esfera mundial e nacional. 

 

 

2.2 - Economia solidária 

 

2.2.1- Economia solidária no contexto global 
 
 

 Para compreender a atuação e relevância da economia solidária é 

oportuno explicar a evolução dos estudos sobre esta temática e das práticas 



obtidas alcançadas durante o seu percurso de existência. Diante disso, na 

visão de Lechat (2002), as primeiras atividades da economia solidária surgiram 

no século XIX quando foram criadas na Inglaterra e nos Estados Unidos várias 

comunidades cooperativas. Algumas delas, lideradas pelo movimento sindical 

inglês, obtiveram êxito em seus momentos iniciais, porém não conseguiram 

manter-se em atividade. Uma delas destacou-se, a cooperativa dos Pioneiros 

de Equitativos de Rochedale, por estabelecer princípios que até hoje servem 

de inspiração para o cooperativismo e sua legislação a nível mundial.  

 O surgimento dos empreendimentos de economia solidária, para Laville 

(1999) ocorre sob impulso de uma dinâmica sócio-econômica fruto de uma 

grande crise econômica. Nesse sentido, três momentos se destacam:  

 

 

“As décadas de 30 e 40 do século XIX, marcada por um novo tipo de 
regulação do trabalho em que cooperativas de produção foram 
criadas por operários e artesãos que tentavam fugir do sofrimento 
causado por acidentes e doenças no trabalho. No entanto, a partir de 
1848 essas cooperativas sofreram uma onda de repressão. A grande 
crise dos anos 1873-1895 leva à modernização e a investimentos 
pesados na agricultura e nos recursos naturais. As cooperativas 
agrícolas e de poupança foram as soluções de sobrevivência 
encontradas pelos pequenos produtores. A depressão econômica dos 
anos 1929-32, provocada por uma crise da regulação concorrencial, 
após a Segunda Guerra Mundial, a qual levou a uma intervenção do 
Estado, dentro das propostas keynesianas, implantando políticas 
econômicas e sociais. Na segunda metade da década de 70 do 
século XX uma nova crise do sistema capitalista trouxe, por 
conseqüência, o desemprego e o fechamento de empresas e criou 
um quadro dramático para a classe trabalhadora. Floresceu então, a 
partir de 1977 e até 1984, uma série de iniciativas para salvar ou criar 
empregos, através de empresas autogeridas pelos próprios 
trabalhadores. Em 1980 e 1985, foram criadas em massas 
cooperativas de trabalhadores em toda a Europa.”[...] 

 

 

 

 A produção de novas teorias sobre a economia solidária, do mesmo 

modo que as práticas desencadeadas acompanharam momentos de crise 

econômica. Lechat (2002) acrescenta que alguns pesquisadores passaram 

pela Escola de Cornell, nos Estados Unidos. Nesta escola, um pesquisador 

tcheco desenvolveu a Teoria Econômica da autogestão. Muitos estudiosos que 

passaram pela Escola foram envolvidos pelo entusiasmo do movimento 

operário que transformava as empresas falidas em empresas autogeridas 



como também, pela formação de inúmeras cooperativas de trabalho. Após este 

acontecimento, mais estudos sobre economia solidária surgiram, como mostra 

Defourny (2001, apud Lechat 2003: 3): 

 

[...] As práticas associativas começaram a decrescer em sua 
incidência daí como movimento contrário pesquisadores alargaram o 
campo de estudo ao associativismo. Havia muito em comum entre as 
cooperativas de trabalho autogeridas com as associações. Os 
economistas descobriram que as associações não pertencem 
unicamente à esfera sócio-cultural, mas fazem também parte da 
economia de não-mercado. E para unir estas duas realidades, o 
termo economia social era muito apropriado.[...] 

 

 

 

 Outras terminologias da economia solidária são atribuídas por alguns 

autores, como é o caso da América Latina, onde é conhecida também como 

economia popular. 

 

 

2.2.2- Economia solidária no contexto nacional 
 
  
 Os estudos sobre economia solidária iniciaram no Brasil por um grupo 

de pesquisadores da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP, em 1996. 

De acordo com Lechat (2002), este grupo de pesquisa se denominava 

“Organizações e Democracia” o qual foi coordenado por Cândido Vieitez e 

Neusa Dal Ri. Outros pesquisadores faziam parte deste grupo, como Gustavo 

Gutierrez, que pesquisava desde o início da década de 1980 questões ligadas 

à autogestão. A primeira publicação do grupo denominada “A empresa sem 

patrão”, foi resultado do I Simpósio realizado em junho de 1996. Em novembro 

de 1998, realiza-se o II Simpósio Nacional Universidade-Empresa sobre 

Autogestão e Participação. Os participantes destes simpósios foram 

representantes de entidades organizativas de empresas autogeridas e 

cooperativas. Diante disso, percebe-se que o desenvolvimento de estudos 

brasileiros sobre economia solidária ocorreu posteriormente à execução de 

atividades práticas em empreendimentos e empresas autogestionárias, 



influenciadas por movimento de pesquisa que já havia acontecido no contexto 

mundial.  

 Lechat (2002) acrescenta que, no segundo simpósio, Paul Singer, 

professor da USP, uniu-se ao grupo de pesquisas e estudos da UNESP e junto 

com Marilena Nakato, integrante do grupo, atuaram à ANTEAG (Associação 

Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Autogestão e Participação 

Acionária) aquele no Conselho Nacional e esta no apoio técnico e educacional. 

 Em 1999, foi elaborado um projeto de pesquisa de âmbito nacional 

intitulado “Economia solidária e autogestionária em vista de um amplo 

levantamento desta realidade no Brasil”. As pesquisas se intensificaram dando 

concepção a publicação de obras como “Economia dos setores populares: 

entre a realidade e a utopia”, “A economia solidária no Brasil: a autogestão 

como resposta ao desemprego”. A partir de então, outros trabalhos foram e 

estão sendo publicados, proporcionando uma ampliação da literatura nacional 

relacionado ao tema. 

  Se tratando da atuação prática da economia solidária, Lima (2004) 

corrobora com o desencadeamento no Brasil: 

 

 

No Brasil, no período anterior à década de 1980, existiram várias 
experiências de cooperativas de crédito, habitacional e agrícola. Será a 
partir da segunda metade dessa década, contudo, que as cooperativas 
de trabalho e de produção começarão a organizar-se e a ganhar 
visibilidade. A sucessão de crises econômicas do final do período 
militar, as primeiras manifestações internas das mudanças econômicas 
com a reestruturação produtiva de fábricas e empresas, a adoção de 
políticas neoliberais no final da década constituem o cenário do 
incremento do cooperativismo de trabalho no país. [...] Com a abertura 
das exportações e a adoção de políticas neoliberais, durante o 
Governo Collor a partir de 1990, o parque industrial brasileiro sofre 
profundas transformações para enfrentar a competição internacional. 
Fábricas são fechadas, setores inteiros são desnacionalizados e outros 
se reestruturam. Empresas públicas são privatizadas e o desemprego 
assume patamares elevados. Neste momento, podemos falar do início 
da atual onda do associativismo de trabalho e produção no país. 

 

 

 Gaiger (2006) acrescenta que, no final do século XX nasceu um novo 

paradigma socioeconômico, político e cultural fundamentado na solidariedade. 

Sobre este momento de apogeu da economia solidária no Brasil, Singer (1999) 

afirma que não pode haver economia solidária sem democracia e não pode 



haver democracia verdadeira sem uma economia em bases solidárias. Essa 

afirmação fundamenta-se na crença de que as tensões provocadas pelas 

necessidades dos indivíduos e grupos são uma construção social, podendo se 

estimular a construção de um consumo ético, de um desejo que se educa pela 

ética de valorização da pessoa humana, da boa convivência social e da 

solidariedade.  

 A economia solidária renasce no Brasil após as duas décadas finais do 

século XIX. Veronese (2004) relata que, em 1991 a empresa calçadista 

Makerli, em Franca (SP) ressurgiu como cooperativa. A Cáritas, entidade ligada 

à CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) financiou milhares de 

pequenos projetos que tinham por princípio gerar renda para a economia, mas 

que deram origem a empreendimentos autogestionários. Houve também 

contribuição do MST através da formação de cooperativas agrícolas. A partir de 

então, as pesquisas sobre economia solidária serviram de base e argumento 

para que atividades da economia solidária se multiplicassem no Brasil. 

 Importante destacar a regulamentação jurídica da economia solidária no 

Brasil abordada por Gonçalves (2005), as formas jurídicas pelas quais os 

empreendimentos de economia solidária e as empresas de autogestão se 

organizam juridicamente, estão previstas no Código Civil, Lei 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 e em leis especiais. Os empreendimentos de economia 

solidária geralmente se organizam sob a forma de associação ou de sociedade 

cooperativa, sendo-lhes aplicados dispositivos legais diferenciados. 

 O apoio dos governos locais a economia solidária foi comentado por 

Singer (2003), indicando uma incidência em numerosos países, inclusive no 

Brasil e estas experiências indicam que o desenvolvimento de uma economia 

solidária e a integração do setor pode dar-se de baixo para cima, por iniciativa 

das próprias empresas e instituições de apoio, sem interferência direta de 

atividades governamentais. E que esta alternativa parece preferível, sobretudo 

para preservar a autenticidade das organizações solidárias que dependem da 

sua democracia interna e da sua autonomia externa. 

 

 

 

 



2.2.3- Formas de atuação da economia solidária 
 
 
 Segundo Gaiger (1999), as atividades econômicas de empreendimentos 

solidários abrangem diferentes setores produtivos, envolvem categorias sociais 

das mais diversas e comportam distintas formas de organização como as de 

grupos informais, pequenas associações a cooperativas e empresas de médio 

e pequeno porte. A origem destes empreendimentos está unida por laços 

familiares ou vínculos comunitários de longa tradição, ou que foram formados 

pela luta coletiva de operários e de trabalhadores rurais, dentro de 

mobilizações mais amplas e de clara conotação política. 

 De acordo com o Sistema Nacional de Informações em Economia 

Solidária dos 14.954 empreendimentos cadastrados, apresentados em 2007, 

são organizados por associações (54%), grupos informais (33%), cooperativas 

(11%), empresas autogestionárias, redes centrais e outros estão representados 

por (2%).   

  

 

2.3- Microcrédito 

 

O texto a seguir abarcará o Sistema Financeiro Nacional (SFN), as 

microfinanças e o microcrédito como um campo específico do mercado de 

crédito. O Sistema Financeiro Nacional será tratado neste trabalho como forma 

de compreender o posicionamento das agências de crédito dentro do conjunto 

das instituições que se dedicam ao fluxo de crédito. 

 

 

2.3.1- Sistema Financeiro Nacional (SFN) 

 

Para Fortuna (2000), o processo de globalização da economia 

impulsionou o CMN (Conselho Monetário Nacional) a regulamentar em 

17/08/94, através da Resolução no 2.099, os Limites Mínimos de Capital 

Realizado e Patrimônio Líquido para Instituições Financeiras, com o objetivo 

macro de enquadrar o mercado financeiro aos padrões de solvência e liquidez 

internacionais que foram definidos em julho de 1988 por meio de um acordo 



assinado na Basileia, Suíça, pelos bancos centrais dos países que compõem o 

grupo dos dez. 

 O Sistema Financeiro Nacional, na visão de Fortuna (2000), corresponde 

a um conjunto de instituições que se dedicam, de alguma forma, ao trabalho de 

propiciar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos 

entre poupadores e investidores. O mercado financeiro – onde se processam 

essas transações – permite que um agente econômico qualquer (um indivíduo 

ou empresa), sem perspectiva de aplicação, em algum empreendimento 

próprio, da população que é capaz de gerar, seja colocado em contato com 

outro, cujas perspectivas de investimento superam as respectivas 

disponibilidades de poupança. 

As operações do sistema financeiro operam por meio das transações 

entre as instituições financeiras. Dentre elas, encontram-se os Bancos de 

Desenvolvimento (BD). Sendo o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) o principal agente do Governo responsável pela 

política de investimentos de médio e longo prazo aos setores primários, 

secundário e terciário. É a principal instituição financeira de fomento do País. 

Ela apresenta como objetivos de acordo com Fortuna (2000): 

 

 Impulsionar o desenvolvimento econômico e social do País; 

 Fortalecer o setor empresarial nacional; 

 Atenuar os desequilíbrios regionais, criando novos pólos de produção; 

 Promover o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, 

industriais e de serviços; 

 Promover o crescimento e a diversificação das exportações. 

Em se tratando de região, as principais instituições de fomento são o 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Banco da Amazônia (BASA). Os 

bancos estaduais de desenvolvimento incluem-se em um conjunto de 

instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, destinados ao 

fornecimento de crédito de médio e longo prazo às empresas localizadas nos 

respectivos estados. Normalmente, operam com repasses de órgãos 

financeiros do Governo Federal.   

  



 

2.3.2- Definição de microfinanças e microcrédito  

 

 De acordo com Soares e Melo (2008), o termo microfinanças refere-se à 

prestação de serviços financeiros adequados e sustentáveis para população de 

baixa renda, tradicionalmente excluída do sistema financeiro tradicional, com 

utilização de produtos, processos e gestão diferenciados. Nessa linha, 

entidades são concebidas como aquelas pertencentes ao mercado 

microfinanceiro, especializadas em prestar esses serviços, constituídas na 

forma de Organizações Não-Governamentais (ONGs), Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS), cooperativas de crédito, 

Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte, 

fundos públicos, além de bancos comerciais públicos e privados 

(principalmente por meio de correspondentes no país e de carteiras 

especializadas). Neste enfoque, Neri (2008) confirma que o microcrédito se 

encontra no contexto das microfinanças e corresponde ao acesso ao crédito 

disponível aos indivíduos excluídos do setor financeiro tradicional.  

O surgimento do microcrédito no Brasil está associado ao movimento da 

economia solidária. Na visão de Singer (2008), o microcrédito chegou ao Brasil 

através de organizações capitalistas, estas trouxeram uma versão modificada 

do sistema do Grameen. A versão do microcrédito brasileiro aposta no espírito 

de empreendedorismo individual e incentiva as pessoas pobres a se tornarem 

empreendedoras. Pressupõem que os melhores dão certo e o microcrédito 

deve ajudar os melhores. Então é uma visão oposta da economia solidária, e a 

idéia, inclusive, é de que o microcrédito deve ser concedido por organizações 

autônomas, que devem se sustentar, quer dizer, devem ser economicamente 

auto-suficientes, o que implica cobrar juros e taxas dos clientes em medida 

suficiente para cobrir todos os custos, para poderem crescer e acumular 

capital. 

 

 

 

 

 



2.3.3- Origem e evolução do microcrédito 

 

De acordo com Filho (2005), a primeira manifestação do microcrédito 

ocorreu no sul da Alemanha, em 1846, por uma Associação do Pão. Esta 

associação foi criada por Raiffeinsen, um pastor após um rigoroso inverno, que 

deixou os fazendeiros locais endividados e na dependência de agiotas. O 

pastor cedeu-lhes farinha de trigo e com a fabricação e comercialização do pão 

estes fazendeiros puderam obter capital de giro. Com o passar do tempo a 

associação cresceu e transformou-se em uma cooperativa de crédito para a 

população pobre. Outra iniciativa foi observada nos Estados Unidos, em 1953, 

quando um presidente de uma metalúrgica, Walter Krump, criou um fundo de 

ajuda em que cada operário contribuía com US$ 1,00. Este fundo era destinado 

a atender os associados necessitados. 

No entanto, o grande marco do microcrédito foi à experiência de Yunus 

em Bangladesh. Yunus começou emprestando pequenas quantias de recursos 

e depois passaram a contrair empréstimos. Esta experiência deu origem ao 

Grameen Bank, o qual foi abordado por Neri (2008). O Grameen Bank 

contribuiu com a metodologia do empréstimo solidário apresentando 

mecanismo de seleção de tomadores e garantias e delimitando volumes de 

empréstimos adaptáveis. A demonstração de que as microfinanças poderiam 

ser lucrativas ficou por conta do Bank Rayat, sua contribuição foi a 

apresentação de mecanismos de incentivos relacionados aos funcionários do 

banco de um modelo simples e low-tech de gerenciamento de um sistema de 

informação sem computadores.      

 Na década de 70, mesmo período que se desencadeava a experiência 

de Bangladesh, o Brasil se dava início ao Projeto Uno em Recife tendo como 

princípio a agilidade na aprovação e no desembolso de empréstimos. Na 

América Latina, a provisão do microcrédito foi possível através dos programas: 

BancoSol, Caja Los Andes, Prodem, FIE e Sartawi na Bolívia; Caja Social na 

Colômbia; Adopem na República Dominicana; Financiera Calpiá em El 

Salvador; Compartamos no México; MiBanco no Peru e CredAmigo no Brasil 

(NERI, 2008). 

 No Brasil, em 2005 foi promulgada a lei que cria o Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). A Lei 11.110 consolida o conceito 



de microcrédito produtivo como crédito concedido para o atendimento das 

necessidades financeiras de pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de 

atividades produtivas de pequeno porte. A utilização do Microcrédito Produtivo 

Orientado (MPO) segue uma metodologia baseada no relacionamento direto 

dos empreendedores no local onde a atividade econômica é executada.  

A demanda brasileira para o mercado das microfinanças é de 35 milhões 

de pessoas de acordo com o levantamento do IBGE de 2005, apresentada por 

Soares e Melo (2008:24) conforme tabela 1. Nesta pesquisa, os rendimentos 

das pessoas maiores de 10 anos de idade foram classificados pelo intervalo 

das letras de A até H. Onde as pessoas representadas pela letra “A” possuem 

rendimentos mensais maiores que 20 salários mínimos; enquanto que as 

pessoas representadas pela letra “H” correspondem aquelas que não possuem 

rendimentos mensais. Desse modo, à medida que a classificação se aproxima 

da letra “H” indica uma redução de rendimentos. Seguindo essa classificação 

as pessoas que apresentam perfil para acesso ao microcrédito, de acordo com 

o IBGE, são aquelas representadas pela letra E, F, G e H, ou seja, pessoas 

que recebem mensalmente até três salários mínimos. 

A pesquisa revela que 80,6% das 87 milhões de pessoas são 

compatíveis com o mercado das microfinanças e desse percentual, a metade 

possui interesse em obter empréstimos por meio do microcrédito. Assim sendo, 

a demanda brasileira para o microcrédito é de 35 milhões de pessoas conforme 

esclarecido anteriormente. 

 

FAIXA RENDIMENTOS MENSAIS Percentual Entrevistados 

H Sem rendimentos 11,5 10.031.691 

G Até 1 salário mínimo 30,5 26.538.478 

F Mais de 1 a 2 salários mínimos 28,6 24.898.828 

E Mais de 2 a 3 salários mínimos 10,0 8.736.392 

D Mais de 3 a 5 salários mínimos 9,4 8.159.213 

C Mais de 5 a 10 salários mínimos 5,9 5.121.828 

B Mais de 10 a 20 salários mínimos 2,2 1.883.339 

A Mais de 20 salários mínimos 0,8 728.003 

TOTAL 100% 87.089.976 

Tabela 1 – Percentual de rendimentos dos brasileiros de 10 ou mais anos de idade 
FONTE: Soares e Melo (2008:24) 



2.3.4- Aval solidário 

 

O aval solidário substitui a garantia real em uma operação de crédito. 

Nesta modalidade, os tomadores de empréstimo se agrupam e cada membro 

garante o pagamento dos outros membros do grupo caso venham a falhar com 

suas obrigações.  

 De acordo com Neri (2008), o empréstimo para grupos solidários tem 

registros desde o século XIX. Nesse período, existiam cooperativas de crédito 

na Alemanha que utilizavam fundos externos para concessão de empréstimos 

de curto prazo. Esse tipo de entrega de crédito, grupo solidário, obteve bons 

resultados em Bangladesh e na Bolívia pelo Grameen Bank e Banco Sol 

resultando em altas taxas de pagamentos. O sucesso é decorrente da ligação e 

responsabilidade compartilhada que contribui com o monitoramento realizado 

pelos próprios membros do grupo.   

Bhatt e Tang (1998) acrescentam que o grupo de aval solidário é um 

método eficiente para a contenção dos custos de transação, por serem 

incorporados ou internalizados na própria estrutura de ordem social atuante no 

grupo. 

Além da redução do custo de transação, outro fator é de que a 

adimplência fortalece a modalidade do aval solidário. No empréstimo bancário 

comum, se o tomador não cumprir com seus compromissos, estará sujeito às 

sanções impostas pelo banco. Em se tratando de empréstimos para o grupo, 

na perspectiva de Neri (2008), o tomador fica sujeito às ações negativas dos 

membros e o grupo ficará responsável pelo pagamento. 

 

 

2.4- Empreendedorismo 

 

2.4.1- O empreendedorismo e seus conceitos iniciais 

   

 O empreendedorismo, de acordo com Dolabela (1999a), é um 

neologismo derivado da palavra entrepreneurship. Designa estudos relativos ao 

perfil, origens e atividades que corresponde ao universo do empreendedor. 

Apresenta como principal objetivo a geração e distribuição de riquezas e 



benefícios para a sociedade. A geração de riqueza, a que o autor se refere, 

pode ocorrer de duas formas: quando consegue transformar o conhecimento 

em produtos ou serviços, e de outro: quando se gera conhecimento ou 

inovação em marketing, produção ou em outras áreas. O empreendedor pode 

estar identificado tanto na área de negócios, assim como na área de pesquisa 

e ensino. Dinheiro e potencial de agregação de valor são responsáveis por 

gerar novos conhecimentos; os quais correspondem à medida de desempenho 

destas duas áreas respectivamente. 

 Não há um consenso na literatura sobre a definição do empreendedor 

como afirma Filion (1999), há notável confusão a respeito da definição do termo 

empreendedor, pesquisadores tendem a perceber e definir empreendedores 

usando premissas de suas próprias disciplinas. De sorte, semelhanças na 

percepção do que seja um empreendedor podem ser identificadas por 

diferentes autores e isto contribui para minimizar disparidade existente na 

literatura.  

 Foi possível identificar na literatura três momentos que retratam a 

evolução do pensamento que envolve o estudo do empreendedorismo: 

economista, comportamentalistas e pós-comportamentalista.  

 

a) O empreendedorismo no pensamento economista 
 

 Para Mintzberg (2000), a escola empreendedora, como é chamada a 

corrente que deu início aos estudos ao empreendedorismo, nasceu da 

economia. O papel do empreendedor era proeminente na teoria econômica 

neoclássica. Porém, suas atribuições eram limitadas a decisão de quanto 

produzir e a que preço cobraria. A visão econômica é um dos olhares do 

empreendedorismo.  

 Outra dimensão torna-se relevante destacar a fim de ampliar a 

discussão sobre o assunto. Nesse aspecto Souza (2006b), destaca duas 

correntes de pensamento dado ao estudo inicial do empreendedorismo. A 

econômica, representada pelo economista Schumpeter; e a corrente 

comportamental representada por McClelland. A primeira linha de pensamento 

associa o empreendedorismo com a inovação enquanto que a outra corrente 

enfatiza a criatividade e intuição como característica marcante dos indivíduos 



empreendedores. Ao referir-se à primeira corrente de pensadores, Dolabela 

(1999a) informa que os primeiros estudiosos sobre empreendedorismo foram 

Jean-Baptiste Say  e Joseph Schumpeter. Para esses dois economistas, o 

empreendedor seria o indivíduo que desenvolvia ações inovadoras e que 

poderia contribuir com o desenvolvimento econômico. No mesmo enfoque, 

Souza (2006b) acrescenta que o empreendedor não necessariamente acumula 

bens, mas emprega meios de produção existentes de forma diferente, 

utilizando uma maneira mais apropriada e mais vantajosa e deixa de ser 

empreendedor no momento em que para de inovar.  

 No início do século XX Schumpeter ( 1997, apud Souza 2006: 9) refere-

se à essência do empreendedorismo como: 

   

 

A percepção e a exploração de novas oportunidades, no âmbito dos 
negócios utilizando recursos disponíveis de maneira inovadora. Os 
empreendedores são vistos pelos economistas como indivíduos 
capazes de detectar oportunidades de negócios, de criar empresas e 
dispostos a correrem riscos. 

 

 

 

 Neste sentido, Souza (2006b) destaca a contribuição dos 

empreendedores para o desenvolvimento da economia capitalista, de acordo 

com a teoria Schumpeteriana seria promover a “destruição criativa”. Este é um 

processo definido como impulso necessário que acionar e promover a 

continuidade do capitalismo, criando novos produtos, novos modos de 

produção, novos mercados, sobrepondo-se aos antigos métodos menos 

eficientes e mais caros. Neste enfoque, Mintzberg (2000) acrescenta que cabe 

ao empreendedor a responsabilidade de comandar e dirigir a economia.  

 Cantilon foi outro autor importante nos primórdios dos estudos do 

empreendedorismo e juntamente com Say consolidaram teorias e formularam 

pensamentos sobre o empreendedorismo conforme delineia Filion (1999: 06): 

 

 

É necessário avaliar a crença popular de que o empreendedorismo 
surgiu só das ciências econômicas. Literatura atenta dois dos 
primeiros autores normalmente identificados como pioneiros no 



campo – Cantilon e Say – eles não estavam interessados somente 
em economia, mas também em empresas, criação de novos 
empreendimentos, desenvolvimento e gerenciamento de negócios. 
Cantilon era basicamente um banqueiro que, hoje, poderia ser 
descrito como um capitalista de risco. Seus escritos revelam um 
homem em busca de oportunidades de negócios, preocupado com o 
gerenciamento inteligente de negócios e a obtenção de rendimentos 
otimizados para o capital investido. 

 
 

 

 No que se refere à participação de Say ao empreendedorismo, Filion 

(1999: 07) acrescenta: 

  

Jean- Baptiste Say foi o segundo autor a demonstrar interesse pelos 
empreendedores. Considerava o desenvolvimento econômico como 
resultado da criação de novos empreendimentos e ansiava pela 
expansão da revolução industrial inglesa até a França. Say é 
considerado um economista, porque naquele tempo (e até a segunda 
metade do século XX) as ciências gerenciais não existiam. 
Consequentemente, qualquer um que tivesse interesse em 
organizações ou falasse sobre a criação de distribuição de riqueza 
estava fadado a ser classificado como economistas. 

 

 

 

Say e Cantilon, na concepção de Filion (1999), foram os primeiros 

pensadores a se debruçarem ao estudo do empreendedorismo, mas 

Schumpeter foi quem realmente lançou ao campo do empreendedorismo, 

associando à inovação, como também mostrou a importância dos 

empreendedores na explicação do desenvolvimento econômico. 

 

b) O empreendedorismo no pensamento comportamental 
 

 

A evolução dos estudos sobre o tema contribuiu para o surgimento da 

corrente comportamentalista. Como esclarece Souza (2006b), a visão 

comportamental teve início com Weber quando publicou pela primeira vez em 

1904 a “A ética protestante e o espírito do capitalismo”. Nesta obra Weber 

define os empreendedores como pessoas inovadoras que possuem uma 

importante função de liderança no ambiente organizacional. O trabalho ético, 

aquele estabelecido por normas de conduta que freiam a extravagância, o 

consumo ostensivo e a indolência foram identificados como fatores valorativos 



do comportamento do empreendedor. Este comportamento resulta em uma 

maior produtividade, redução de despesas e aumento da economia, fatores 

importantes para o crescimento econômico.  

No enfoque de Filion (1999), Max Weber foi considerado um dos 

primeiros pensadores do empreendedorismo porque identificou o sistema de 

valores como um elemento fundamental para explicação do comportamento do 

empreendedor. Para Weber, os empreendedores eram inovadores, 

independentes e possuíam autoridade formal pelo papel de líder 

desempenhado nos negócios. 

 Apesar da contribuição de Weber ao estudo do empreendedorismo, o 

enfoque comportamental teve como principal referência o cientista McClelland 

por evidenciar ao conceito de empreendedor à necessidade de sucesso, 

reconhecimento, poder e controle e para tanto, os resultados de sua pesquisa 

revelaram importantes características que foram atribuídas à figura do 

empreendedor como correr riscos, inovar, apresentar postura estratégica e 

personalidade (SOUZA, 2006b).  

 David C. McClelland foi o estudioso que de fato deu início à ciência 

comportamental, como explica Filion (1999: 08)  

 

 

Nos anos 50, havia muito interesse na ascensão da URSS e as 
pessoas começaram a perguntar-se se um dia o Homo Sovieticus 
substituiria o Homo Americanus. Isso induziu McClelland a estudar 
história em busca de explicação para a existência de grandes 
civilizações. Esse trabalho notável o levou a identificar uma série de 
elementos, sendo o principal a presença de heróis na literatura. As 
gerações seguintes tomariam esses heróis como modelos e 
tenderiam a imitá-los em seu comportamento. Os heróis superavam 
obstáculos e estendiam o limite do possível. O povo treinado sob tal 
influência desenvolvia grande necessidade de realização e associava 
essa necessidade aos empreendedores. 

 

 

 A definição do empreendedor na visão de McClelland (1971, apud 

Filion 1999: 8): “empreendedor é alguém que exerce controle sobre uma 

produção que não seja só para o seu consumo pessoal.” 

 Para Filion (1999), ao fazer uma leitura cuidadosa desse conceito 

revela que McClelland não fez conexão entre a necessidade de auto-realização 

do empreendedor e a decisão de lançar, possuir ou gerenciar um negócio. 



Houve críticas por parte de outros autores comportamentalistas sobre a 

necessidade de realização, porém conclusões definitivas não foram 

identificadas. Alguns autores acham que a necessidade de realização não 

explica a criação de novos empreendimentos, assim como o sucesso dos 

empreendedores.  

 Foram 20 anos de domínio dos comportamentalistas ao estudo do 

empreendedorismo. Nesse período, estudiosos por meio de suas pesquisas 

tentaram definir o empreendedor e identificar características. A diversidade de 

características atribuídas ao empreendedor, Filion (1999) as considera como 

um protótipo do ser social, tendo em vista que o ser humano é produto do 

ambiente em que vive. 

  

 

c) O empreendedorismo na visão pós-comportamental 

 

 Após a década de 80 do século passado, o campo de estudo do 

empreendedorismo expandiu, englobando quase todas as ciências humanas e 

gerenciais. Esse momento de transição, de acordo com Filion (1999), se deve à 

publicação da primeira enciclopédia de empreendedorismo e a ocorrência da 

primeira conferência anual dedicada ao assunto. Na visão de Souza (2006b), 

este período foi responsável por acarretar mudanças na área social, política e 

comportamental. No entanto, estes estudos apresentam ausência de unidade e 

são descontínuos em relação aos estudos anteriores. Várias características 

atribuídas ao empreendedor foram abordadas por diferentes autores que 

fundamentam a afirmação da autora.  

 A visão de futuro como um componente indispensável ao sucesso do 

empreendedor foi destacada por Filion (1993), a visão do empreendedor atua 

como um dínamo ou um catalisador que ativa um conjunto de atividades 

gerenciais indefinidas e quando aplicada por pessoas capacitadas pode tornar 

o empreendimento um sucesso inimaginável por ter a capacidade de projetar o 

futuro.  

Além da inovação, do risco e da visão, outras características foram 

incorporadas pelos estudiosos ao empreendedorismo, como a criatividade, 

oportunidade e mudança. Tratando desta última, Drucker (1987) corrobora 



afirmando que os empreendedores não se contentam em simplesmente 

melhorar ou modificar o que já existe. Eles procuram criar valores e satisfações 

originais e diferentes, transformando materiais em recursos, ou combinando 

recursos existentes em uma nova e mais produtiva configuração. A busca por 

mudança é outra característica do empreendedor. 

Nesse contexto, o empreendedor é aquele indivíduo que desenvolve 

uma atividade seja ela parte da produção de bens ou geração de serviços, mas 

que a esta atividade seja transmitida algumas características próprias do 

indivíduo que empreende. Nesta mesma linha, Dolabela (1999a) contribui 

afirmando que não se considera empreendedor alguém que simplesmente 

adquira uma empresa e a gerencie, sem introduzir qualquer inovação. Para ele, 

o empreendedor é alguém capaz de desenvolver uma visão e deve saber 

persuadir todos os envolvidos de que sua visão poderá levar todos a uma 

situação confortável no futuro. A energia, perseverança e paixão são elementos 

necessários para construir algo a partir do nada e continuar em frente, apesar 

de obstáculos, armadilhas e momentos de solidão.  

Na visão de Dornelas (2001), o empreendedor é o indivíduo que possui 

motivação singular, é apaixonado pelo que faz e almeja o reconhecimento e a 

admiração. Características como criatividade, inovação, iniciativa, persistência, 

autoconfiança, liderança e predisposição ao risco são comuns na opinião dos 

autores. Para Dolabela (1999a), muitas dessas características são aprendidas, 

outras estão adormecidas no interior do indivíduo e são despertadas a partir da 

vontade de realizar os próprios sonhos. Dornelas (2001) acrescenta que o 

empreendedor precisa ter habilidades técnicas, gerenciais e características 

pessoais que transcendem o comportamento e quando desenvolvidas podem 

gerar mais riqueza formando melhores empresários e melhores empresas.  

 Muitos estudos envolvem a figura do empreendedor, no entanto, não é 

possível afirmar quais características fazem de uma pessoa um empreendedor 

bem-sucedido. Para Dolabela (1999a), o empreendedorismo encontra-se em 

fase pré-pragmática e não existem padrões definidos, princípios gerais ou 

fundamentos que possam assegurar de forma plena o conhecimento na área. 

 A ênfase no empreendedorismo não é apenas um modismo, é produto 

da rapidez das mudanças tecnológicas e da competição na economia que 

obriga os novos empresários a quebrar paradigmas. E assim o fazem quando 



eliminam barreiras comerciais e culturais, encurtam distâncias, globalizando e 

renovando os conceitos econômicos, criam novas relações de trabalho e novos 

empregos e geram riqueza para a sociedade (DORNELAS, 2001).  

 As características individuais de um empreendedor podem determinar a 

desenvoltura de um empreendimento. Para tanto, quando a ação 

empreendedora é desenvolvida em um ceio solidário, os resultados sofrerão 

interferência de tantos quantos forem os empreendedores envolvidos no 

processo, ou seja, o desempenho da unidade solidária sofrerá influência dos 

empreendedores que estiverem envolvidos, e, por conseguinte, por suas 

características empreendedoras.  Nesse sentido, Gaiger (2008) esclarece que 

a dimensão empreendedora é indissociável da dimensão solidária dos 

empreendimentos. A união e inteligência dos trabalhadores são mobilizadas 

como recursos fundamentais para que os empreendimentos lidem com a 

realidade contingente e logre a sua sobrevivência.  

 

 

2.4.2- O papel do empreendedor na produção de riqueza 

 

 Segundo Dolabela (1999b), o empreendedorismo é um termo 

abrangente que trata de outros temas que não seja a criação de empresas 

como: geração do auto-emprego – situação em que um indivíduo tem a 

iniciativa de trabalhar de forma autônoma; prática do empreendedorismo 

comunitário – ocasião em que evidencia a forma como as comunidades 

empreendem; intra-empreendedorismo – momento em que o empregado passa 

a ser um empreendedor; e políticas públicas governamentais para o setor. As 

cinco atuações empreendedoras lembradas pelo autor são capazes de revelar 

um processo de transformação desencadeado pela produção de um bem ou 

serviço a ser disponibilizado ou comercializado para as pessoas. Com base 

nisso, vislumbra-se que o empreendedorismo está associado à geração de 

riqueza.   

 A esta discussão Degen (1989, apud Souza 2006b: 13) corrobora: 

 

 



A riqueza de uma nação é medida pela sua capacidade de produzir 
em quantidade suficiente os bens e serviços necessários ao bem-
estar da população. Por outro lado, o melhor recurso para solucionar 
problemas socioeconômicos é a liberação da criatividade dos 
empreendedores por meio da livre iniciativa para produzir esses bens 
e serviços. Sorte não é fator determinante de sucesso do 
empreendedor, que estaria mais relacionado à aplicação sistemática 
de técnicas gerenciais em sintonia com os objetivos de 
desenvolvimento de novos empreendimentos. Existem quatro 
estratégias empreendedoras para uma organização: identificação de 
oportunidades, o atendimento a uma necessidade específica do 
mercado, o desenvolvimento de um negócio dominante e a 
diversificação. 

 

 

 Sobre a forma de atuação do empreendedor e do gerente, Filion (2000) 

afirma que os gerentes possuem métodos operacionais distintos dos 

empreendedores. Enquanto os gerentes seguem os objetivos utilizando os 

recursos disponíveis de modo efetivo e eficiente, os empreendedores 

extrapolam os mundos subjetivos e definem maneiras de fazer as coisas que 

refletem o que eles próprios são. O sucesso dos empreendedores vai depender 

se o que foi realizado está adequado e diferente e se isso poderá satisfazer as 

necessidades das pessoas. 

 



CAPÍTULO III - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 Nesta seção serão abordados os procedimentos metodológicos 

utilizados para obtenção de dados representativos na pesquisa realizada com 

os grupos solidários de Fortaleza/CE. 

 

 

3.1 – Caracterização da pesquisa 

 

A presente pesquisa pretende analisar se houve melhorias econômicas 

e sociais para os empreendedores que atualmente participam dos grupos 

solidários de Fortaleza/CE pelo uso do microcrédito produtivo orientado. Para 

tanto, o método de análise desta pesquisa atenderá a uma abordagem 

quantitativa e qualitativa. No entendimento de Chizzotti (1991), a pesquisa 

quantitativa não deve ser oposta à pesquisa qualitativa, mas ambas devem 

sinergicamente convergir na complementaridade mútua, sem confinar os 

processos e questões metodológicas a limites que atribuam os métodos 

quantitativos exclusivamente ao positivismo ou os métodos qualitativos ao 

pensamento interpretativo como a fenomenologia, a dialética ou a 

hermenêutica, dentre outros. 

Com relação aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como exploratória 

e descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo adotará a tipologia 

do estudo de casos múltiplos por se restringir à investigação de uma categoria 

(grupo solidário), ao mesmo tempo em que compreenderá a realidade de mais 

de um grupo. Na visão de Yin (2005), a técnica estudo de caso corresponde 

àquela que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real. 

O estudo de casos múltiplos é mencionado por Godoy (1995) como aquele em 

que envolve dois ou mais sujeitos ou instituições no processo de investigação.  

Os grupos solidários de Fortaleza/CE são para esta investigação o nível 

de análise; e a avaliação da política pública do microcrédito sob aspectos 

econômicos e sociais, a unidade de análise. 



A pesquisa abrangerá um período de oito anos compreendidos entre 

2001, ano de criação do primeiro grupo solidário de Fortaleza/CE e o ano de 

2009.  

3.2 – Sujeitos da pesquisa 

 

 Para escolha dos sujeitos da pesquisa, inicialmente foi realizada uma 

sondagem com a ONG “X”, situada em Recife/PE. Esta identificou 666 

empreendedores com cadastro ativo na categoria grupo solidário que 

desenvolvem suas atividades econômicas em Fortaleza/CE. 

 O universo de 666 empreendedores ligados aos grupos solidários da 

ONG “X” de Fortaleza/CE está organizado em 194 grupos de, no mínimo, dois 

integrantes e, no máximo sete, membros unidos por uma relação de confiança 

mútua. Os grupos solidários da ONG “X” são formados com no mínimo três 

participantes. Atualmente, existem seis grupos solidários com apenas dois 

participantes. Este é um caso particular, após a abertura do grupo ocorreu a 

saída de um membro de cada grupo e não foi possível incluir outra pessoa em 

tais grupos. Como o grupo já estava formado não houve restrição por parte da 

agência em eliminar o grupo mantendo-o ativo.  A distribuição dos grupos pode 

ser observada na tabela 2. 

 

Quantidade de 

pessoas por grupo 

Quantidade de grupos da 

ONG X 

Total de 

pessoas 

2 6 12 

3 117 351 

4 55 220 

5 14 70 

6 1 6 

7 1 7 

Total 194 666 

Tabela 2- Distribuição dos grupos 
Fonte: Dados da pesquisa, maio 2010. 

 

 A previsão era aplicar 156 questionários in loco, no entanto, do total 

previsto 128 foram aplicados pessoalmente e 32 por telefone. Isso ocorreu 



porque algumas dificuldades foram encontradas pela pesquisadora, tais como: 

o respondente não ser encontrado no seu endereço no momento em se dirigiu 

para realizar a pesquisa e alguns números de casas não foram encontrados. 

Outro fator que contribuiu foi a exclusão de alguns bairros como Bom Jardim, 

Parque Santo Amaro, São Cristovão e Siqueira. Todos esses estavam 

previstos para pesquisa, mas por medidas de segurança, a sugestão da 

gerente da ONG “X” foi de que estas localidades deveriam ser evitadas ou que 

se realizasse a pesquisa acompanhada por um representante daquela 

comunidade. Estes bairros são considerados perigosos. 

 A seguinte amostra foi determinada segundo Cochran (1977, p. 72-8):  

 

  
  

 
   

  
 
  

 
    

 
     

 

    
 

     

 
           

          
 

         

      
             

 

Onde: n= amostra, N = população e E = erro amostral 

  

Diante deste cálculo, a amostra calculada corresponde a 23,42% do 

universo pesquisado e, por conseguinte, a confiabilidade dos resultados. 

Ao estudo foi adotada a técnica de amostragem não-probabilística do 

tipo bola-de-neve. No cadastro do público a ser pesquisado constava o 

endereço de residência e número de telefone. Muitos deles desenvolvem suas 

atividades econômicas em suas residências, outros se deslocam para feiras ou 

ruas, locais onde trabalham. Uma opção para identificá-los com agilidade seria 

ligar para cada empreendedor e agendar. No entanto, essa opção incorreria em 

maior tempo e custo. A técnica adotada facilitou a identificação de regiões 

comuns como a identificação de grupos que trabalham em bancas de ruas, 

feiras e mercados. A identificação de um empreendedor cadastrado facilitava a 

localização de outro participante do mesmo grupo. Como muitos deles se 

conhecem, foi possível, por diversas vezes, a indicação de um empreendedor 

de um determinado grupo indicar outro participante do um grupo distinto. 

De acordo com Cooper e Schindler (2003), o modelo bola-de-neve é 

aplicado nas pesquisas em que há dificuldade de identificar os respondentes e 

estes são mais bem localizados através de redes de influências. 



Além dos questionários, foram realizadas 12 entrevistas com os 

participantes líderes de seus grupos e uma com a gerente da unidade da ONG 

“X” de Fortaleza. Esta última foi útil para contextualização do estudo e as 

primeiras para aprofundar as informações coletadas por meio do instrumento 

quantitativo.   

 

 3.3 – Dados e instrumentos de coleta 

 

 Para atender à pesquisa foram coletados dados primários e secundários. 

Os dados secundários foram obtidos através de leituras em livros, 

dissertações, teses, periódicos e anais de congressos que continham 

informações relacionadas ao assunto. 

Os dados primários foram coletados por meio de dois instrumentos, 

ambos em anexo. O primeiro, um questionário estruturado, permitiu a coleta 

dos dados quantitativos. Este instrumento possui forma de formulário no qual a 

pesquisadora fez as perguntas, recebeu as respostas dos pesquisados e 

preencheu os dados correspondentes no documento. Nele, são encontradas 50 

questões apresentadas de acordo com a sequência das questões de pesquisa 

elencadas nesta dissertação. O segundo instrumento, o roteiro semi-

estruturado com treze questões utilizado para viabilizar a entrevista pessoal do 

empreendedor. A entrevista foi adotada para que fossem coletadas 

informações complementares ao estudo. Para Roesch (2005), a entrevista 

semi-estruturada faz uso de questões abertas às quais permitem ao 

entrevistador entender e captar a perspectiva dos participantes. Como a 

entrevista realizada com a gerente da ONG “X” foi não estruturada não houve 

necessidade de seguir um instrumento predeterminado.   

Medidas preliminares à coleta das informações foram realizadas para 

minimizar tempo e custos. Antes de ir a campo, a pesquisadora, no dia 11 de 

maio de 2010 se reuniu com a gerente da ONG “X” e, neste momento, a 

pesquisadora realizou a entrevista a fim de contextualizar este trabalho e 

definiu o mapeamento mais apropriado considerando as regiões de maior 

concentração dos respondentes, às quais deveriam ser priorizadas e as 

regiões com maior incidência de violência onde a visita deveria ser evitada. 

Após a definição das regiões e de posse da relação que continha nome e 



endereço dos respondentes e do mapa da cidade, a pesquisadora elaborou um 

cronograma para a pesquisa de campo, conforme anexo.  

Os dados primários qualitativos foram coletados em pesquisa in loco por 

meio de 12 entrevistas aos líderes dos grupos. Na medida em que estes eram 

identificados após responder ao questionário, eram convidados para entrevista. 

Os dados quantitativos foram obtidos por meio da aplicação de 160 

questionários aos empreendedores participantes dos grupos solidários, sendo 

parte in loco e parte por telefone, como explicitado anteriormente. Os dois 

questionários, respondidos a mais foram realizados para efeito de segurança 

no caso de algum ser refutado. No caso, nenhum foi excluído e com isso os 

dados coletados correspondem a 24,02%. 

A pesquisa de campo foi realizada no decorrer de quatro dias 

consecutivos, iniciando no dia 11 de maio de 2010 para os dados coletados in 

loco. Nesta etapa, a pesquisadora nos dias 11, 12, e 14 iniciou suas atividades 

a partir das 8h e as concluiu por volta das 18hs com pequenos intervalos para 

almoço e lanche. No dia 13, por necessidade de visita a uma feira situada nas 

proximidades do Mercado Central e da Praça da Sé, a pesquisa iniciou às 5 h 

da manhã. A visita a este local foi motivada por uma indicação de que haveria 

alguns empreendedores cadastrados trabalhando no local. De fato, só nesta 

feira foram respondidos 16 questionários. Para conhecimento, o horário de 

funcionamento dessa feira é das 4 h às 10 h da manhã e atende aos sacoleiros 

(pessoas que revendem confecções e acessórios de vestuário) que vêm de 

outras cidades e até de outros estados para realizarem suas compras. 

As informações obtidas por meio do telefone ocorreram do dia 17 ao dia 

21 de maio de 2010. Neste período a pesquisadora já havia retornado para a 

sua cidade de origem – Natal / RN. 

   

  

3.4 – Análise dos dados 

 

 Os dados coletados através do questionário foram tabulados em uma 

planilha eletrônica do MS Excel. O conjunto de dados foi tratado por meio de 

estatística descritiva onde foi possível gerar gráficos e tabelas que 

sumarizaram as informações.  



A técnica analítica para os dados qualitativos obtidos na entrevista foi 

análise de conteúdo. De acordo com Weber, 1990 (apud Roesch 2005: 170) o 

método de análise de conteúdo busca classificar palavras, frases ou parágrafos 

em categorias de conteúdo. Para realização desta técnica o autor sugere que o 

pesquisador realize o seguinte procedimento: definir as unidades de análise, 

definir as categorias, codificar parte do texto, codificar todo o texto, estratificar 

as respostas, apresentar os dados e, por fim, interpretar os dados.  



CAPITULO IV – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

4.1 - Apresentação e análise dos dados 

 

Os dados apresentados a seguir correspondem à primeira parte do 

questionário e estão representados pelas questões de número 01 a 08 e tratam 

do perfil dos empreendedores pesquisados.  

 

 

 

Sexo Freqüência % 

Masculino 49 31,0 

Feminino 111 69,0 

Total 160 100,0 

Tabela 03 – Sexo                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 

 

Figura 02 – Sexo                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

Os dados revelam predominância do sexo feminino entre os pequenos 

empreendedores da ONG “X” conforme resultados da Tabela 03 e Figura 02. 

Masculino
31%

Feminino
69%



Faixa etária Freqüência % 

Menos de 20 anos 01 0,6 

De 21 a 30 anos 18 11,2 

De 31 a 40 anos 65 40,6  

De 41 a 50 anos 66 41,3 

Mais de 50 anos 10 6,3 

Total 160 100,0 

Tabela 04 – Faixa etária                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
 
 

 

 
  
Figura 03 – Faixa etária                        
Fonte: Desenvolvido pela autora 
 
 
 

A Figura 03 e Tabela 04 apresentam os resultados concernentes a faixa 

etária do público pesquisado, os quais identifica-se que 88 % dos 

empreendedores possuem idade acima de 31 anos. Diante destes resultados 

inferi-se que os grupos solidários da ONG “X” não estão representados na sua 

maioria por jovens empreendedores. 

A caracterização dos empreendedores pesquisados sob o aspecto da 

escolaridade, como pode ser observado na Tabela 05 e Figura 04 é 

representada por um nível relativamente satisfatório. Visto que 60% possuem 

de primário completo a secundário completo. Enquanto que 40% representam 

os empreendedores com grau de instrução primário incompleto e semi-

analfabeto. Não foi identificado no estudo nenhum empreendedor analfabeto.  
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Faixa etária Freqüência % 

Superior 0 0,0 

Secundário completo 19 11,9 

Secundário incompleto 36 22,5 

Primário completo 41 25,6 

Primário incompleto 49 30,6 

Semi-analfabeto 15 9,4 

Analfabeto 0 0,0 

Total 160 100,0 

Tabela 05 – Escolaridade                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 

Figura 04 – Escolaridade                        
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

Estado civil Freqüência % 

Solteiro 38 23,8 

Casado 112 70,0 

Viúvo 5 3,1 

Divorciado 5 3,1 

Total 160 100,0 

Tabela 06 – Estado civil                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
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Figura 05 – Estado civil                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 
 
 
 

A Tabela 06, representada pela Figura 05, revela o estado civil do 

público pesquisado a qual indica uma predominância de empreendedores 

casados, sendo estes representados em 70% dos casos. 

 

 

Número de filhos Freqüência % 

De 0 a 1 55 34,3 

Mais de 1 a 3 74 46,3 

Mais de 3 a 5 22 13,8 

Mais de 5 9 5,6 

Total 160 100,0 

Tabela 07 – Número de filhos                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
 
 
 

Foi possível identificar a quantidade de filhos de cada empreendedor. 

Com base na Tabela 07 a Figura 06 identifica-se uma predominância de 

famílias com até 3 filhos (80,6%). As famílias maiores, com mais de cinco 

filhos, são minoritárias (5,6%). 
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Figura 06 – Número de filhos                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

 

Desenvolvimento de 
atividade econômica 
antes do microcrédito 

Freqüência % 

Sim 147 92,0 

Não 13 8,0 

Total 160 100,0 

Tabela 08 – Desenvolvimento de atividade econômica antes do microcrédito                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 

Figura 07 – Desenvolvimento de atividde econômica antes do microcrédito                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Foi perguntado aos empreendedores se antes da obtenção do 

microcrédito eles já desenvolviam alguma atividade econômica e, conforme a 

Tabela 08 e Figura 07, foi identificado que a maioria dos empreendedores 

confirmaram a pergunta, ou seja, 92% deles já desenvolviam alguma atividade 

econômica antes de aderirem ao grupo solidário. Esse resultado é reforçado 

pelas informações obtidas na pesquisa qualitativa. De acordo com elas, os 

empreendedores precisam estar desenvolvendo uma atividade 

empreendedora, seja ela no setor de serviço comércio ou indústria. Esta é 

condição princípua para que os empreendedores, ao se credenciarem na ONG 

“X,” sejam aprovados no cadastro e tenham à disposição o microcrédito 

produtivo orientado para impulsionar a sua atividade empreendedora.   

 

 

Mudança de atividade 
depois do microcrédito 

Freqüência % 

Sim 10 6,8 

Não 137 93,2 

Total 147 100,0 

Tabela 09 – Mudança de atividade econômica depois do microcrédito                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 

Figura 08 – Mudança da atividade econômica                      
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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 A Tabela 09 apresenta os resultados obtidos com relação à mudança de 

atividade econômica por parte dos empreendedores. A Figura 08 representa 

estes resultados e indica que a maioria dos empreendedores mantiveram suas 

atividades após a formação do grupo solidário (93,2%). Aos resultados inferi-se 

que o microcrédito utilizado serviu para melhorar a atividade econômica 

desenvolvida ao invés de dar início a outra.   

 

 

Valor do Microcrédito Freqüência % 

Acima de 10.000 0 0,0 

Acima de R$ 7.000 até R$ 10.000 0 0,0 

Acima de R$ 5.000 até R$ 7.000 0 0,0 

Acima de R$ 3.000 até R$ 5.000 0 0,0 

Acima de R$ 1.000 até R$ 3.000 107 66,8 

Abaixo de R$ 1.000 53 33,2 

Total 160 100,0 

Tabela 10 – Montante do microcrédito solicitado por empreendedor                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 

Figura 09 – Valor do microcrédito                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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 A Tabela 10 e Figura 09 evidenciam que o valor majoritário dos 

empréstimos está acima de R$ 1.000 e abaixo de R$3.000. Em menor 

quantidade, a utilização do microcrédito abaixo de R$ 1.000 também foi 

identificada. Os dados obtidos na pesquisa qualitativa revelam que o valor do 

empréstimo mencionado refere-se à última liberação de crédito e que este 

montante varia de acordo com a necessidade e capacidade de pagamento de 

cada empreendedor. Embora fique também condicionado ao posicionamento 

dos demais participantes do grupo solidário em aceitar ou não o valor 

solicitado, sendo este um montante maior do que os últimos solicitados pelo 

empreendedor. Essa situação ocorre pelo receio dos participantes do grupo de 

arcar com um valor que não esteja de acordo com a sua capacidade de 

pagamento. Outro ponto que foi esclarecido na pesquisa qualitativa é que o 

valor solicitado pelo grupo não é homogêneo. Cada integrante do grupo 

solidário requisita um valor adequado ao seu perfil. Percebe-se com isso o 

grande potencial existente em nosso país para apoio aos pequenos 

empreendedores, que demandam, para desenvolver sua atividade econômica, 

apenas reduzidos montantes de financiamento. 

 

 

Valor do microcrédito Freqüência % 

Divulgação 2 0,8 

Contratação de funcionário 0 0,0 

Aquisição de máquinas e equipamentos 37 14,8 

Fluxo de caixa 6 2,4 

Pagamento de contas 7 2,8 

Aquisição de matéria-prima 68 27,2 

Aquisição de mercadoria 111 44,4 

Construção ou reforma do ponto comercial 18 7,2 

Aquisição do ponto comercial 1 0,4 

Total 250 100,0 

Tabela 11 – Opções de uso do microcrédito                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

De modo geral, os resultados apresentados na Tabela 11 e Figura 10 

indicam predominância da atividade comercial evidenciada pela aquisição de 



mercadoria, construção ou reforma do ponto comercial e aquisição do ponto 

comercial correspondendo a 52% da opção de uso do microcrédito. Embora 

uma participação significativa seja evidenciada na atividade industrial por 42% 

nas opções de aquisição de máquinas e equipamentos e de matéria-prima. No 

entanto, faz-se ressalva a esta análise no aspecto de que os serviços 

prestados em salão de beleza (atividade identificada na pesquisa) podem está 

associados à aquisição de matéria-prima e máquinas e equipamentos. Com 

isso, seria incoerente incluir totalmente os usos descritos unicamente a 

atividade industrial.  Vale lembrar que alguns empreendedores desenvolvem 

duas atividades (industrial e comercial). Esta situação foi evidenciada no setor 

de confecção em que ocorre a fabricação de artigos de vestuário e estas 

peças, de posse do mesmo empreendedor, seriam destinadas a 

comercialização em feiras. Assim sendo, o empreendedor com este perfil 

destina o uso do microcrédito as opções que indicam o desenvolvimento da 

atividade industrial. Por isso, foi possível verificar mais de uma opção indicada 

pelos empreendedores ao uso do microcrédito. Os resultados qualitativos 

reforçam este resultado porque o motivo de formação do grupo de maior 

destaque na percepção dos empreendedores foi a obtenção de dinheiro para 

aquisição de mercadoria e matéria prima. 

 

 

 

Figura 10 – Uso do microcrédito                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Os resultados da Tabela 12 e Figura 11 indicam que cerca de 95% dos 

pequenos empreendedores estão razoavelmente satisfeitos com o valor do 

microcrédito recebido. Sendo que 76,8% acham que tal montante era 

adequado e muito adequado.  

Os resultados apresentados na Tabela 12 confirmam  os dados da 

Tabela 10, onde ficou evidenciado que os pequenos empreendedores 

atualmente não recorreram a apoio financeiro superior a 3.000 reais. Ou seja, 

não houve insatisfação resultante de crédito demandado e não recebido. 

 

 

Opinião sobre o valor do microcrédito 
recebido 

Freqüência % 

Insuficiente 2 1,3 

Pouco adequado 6 3,7 

Razoavelmente adequado 29 18,2 

Adequado 84 52,5 

Muito adequado 39 24,3 

Total 160 100,0 

Tabela 12 – Opções do valor do microcrédito                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 

Figura 11 – Montantre do microcrédito                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

Absoluta maioria valoriza a importância do microcrédito para o 

desenvolvimento de seus empreendimentos. Quase a totalidade (98,1%) indica 
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que o microcrédito foi importante ou muito importante para suas atividades 

como indicam a Tabela 13 e Figura 12. O resultado da pesquisa qualitativa 

revelou que os empreendedores estão satisfeitos com o valor utilizado por ser 

através dele que surge a chance de adquirir mercadorias melhores e com 

menor preço, facilitando a atividade a qual desenvolvem. 

 

 

Importância do microcrédito Freqüência % 

Sem importância 0 0,0 

Pouco importante 0 0,0 

Razoavelmente importante 3 1,9 

Importante 83 51,9 

Muito importante 74 46,2 

Total 160 100,0 

Tabela 13 – Nível de importância do microcrédito                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 

Figura 12 – Nível de importância do microcrédito                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

Tempo de pagamento do microcrédito Freqüência % 

Pagamento em 8 meses 18 11,2 

Pagamento em 7 meses 6 3,8 

Pagamento em 6 meses 73 45,6 

Pagamento em 5 meses 22 13,8 
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Pagamento em 4 meses 41 25,6 

Total 160 100,0 

Tabela 14 – Tempo de pagamento do microcrédito                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

De acordo com a Tabela 14 e Figura 13 a maioria (85%) pagam seus 

empréstimos em até seis meses. Ou seja, o microcrédito é essencialmente de 

curto prazo; abrindo possibilidade por uma rápida expansão desse 

microcrédito. 

 

 

 

 

Figura 13 – Tempo de pagamento do microcrédito                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

Prestação adequada Freqüência % 

Sim 158 98,8 

Não 2 1,2 

Total 160 100,0 

Tabela 15 – Indicação de adequação do valor da prestação                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
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Os resultados da Tabela 15 e Figura 14 indicam a satisfação dos 

empreendedores com o valor da prestação determinado pela ONG “X”. 

A informação de não conformidade, do valor da parcela com a 

capacidade de pagamento indica a possibilidade de pagamento de uma parcela 

maior. Os respondentes apontam seus grupos como causador desta limitação. 

Esta última informação foi obtida no momento em que a pesquisadora estava 

aplicando o questionário e ao dar as opções de respostas da questão 16 ouviu 

relatos dos empreendedores. 

Os resultados da pesquisa qualitativa confirmam que o valor da parcela 

está de acordo com a capacidade de pagamento. O valor da parcela é indicado 

pelo empreendedor, analisado pelo grupo solidário ao qual pertence, como 

também pelo agente da ONG “X” que coordena o grupo. Diante desta situação, 

a incidência de inadimplência diminui. Outro fator que reforça a adimplência é a 

utilização do recurso financeiro obtido para o fim previamente determinado. O 

empreendedor precisa assinar um documento no qual está descrita a finalidade 

de uso e, em momento posterior, o coordenador do grupo realiza uma visita no 

intuito de averiguar a aplicabilidade real do recurso. Essa metodologia inibe 

práticas de desvio de ação por parte do empreendedor. Ou seja, se o 

empreendedor solicitou recurso para aquisição de mercadoria a fim de 

estimular as vendas com uma maior variedade de produtos, ele dificilmente irá 

utilizar este recurso para pagamento de contas porque poderá ser penalizado 

tanto pelo grupo como pela agência fomentadora, perdendo a confiança deles. 

 

 



 

Figura 14 – A adequação do valor da prestação                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 
 
 

 

Os empreendedores pesquisados foram unânimes em afirmar que 

obtiveram melhorias pelo uso do microcrédito, conforme se pode ver na Tabela 

16. 

Melhoria do empreendimento pelo 
microcrédito 

Freqüência % 

Sim 160 100,0 

Não 0 0,0 

Total 160 100,0 

Tabela 16 – Melhoria alcançada no empreendimento 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 

Tipo de melhoria alcançada Freqüência % 

Aumento no lucro 115 14,1 

Aumento no faturamento 113 13,9 

Aumento nas vendas 129 15,8 

Novos clientes 103 12,6 

Localização do ponto 6 0,8 

Instalações da loja 11 1,4 

Instalações produtivas 13 1,6 

Qualidade dos produtos 34 4,2 

Sim
98,8%

Não 1,2%



Introdução de novos produtos 48 5,9 

Matéria prima 50 6,1 

Formação de estoque 98 12,0 

Novos fornecedores 68 8,3 

Fluxo de caixa 27 3,3 

Total 815 100,0 

Tabela 17 – Tipo de melhoria alcançada pelo uso do microcrédito                        
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

Os resultados apresentados na Tabela 17 e Figura 15 correspondem ao 

tipo de melhoria alcançada no empreendimento pelo uso do microcrédito. Tais 

melhorias estão concentradas em itens como aumento no lucro, aumento no 

faturamento, aumento nas vendas, acesso a novos clientes e formação de 

estoque representado por 68,4% das opções indicadas pelos empreendedores.  

O motivo para a formação do grupo foi abordado na pesquisa qualitativa. 

Os resultados revelaram que todos os pesquisados, seja por convite de um 

amigo ou por iniciativa própria, deram início à formação do grupo solidário por 

necessidade de recurso para proporcionar melhorias em suas atividades 

empreendedoras.  

 

 

Figura 15 – Melhorias alcançadas pelo uso do microcrédito                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Renda familiar 
por pessoa 

Abaixo 
de 1 

salário 
mínimo 

Acima 
de 1 até 

2 sal. 
min. 

Acima 
de 2 até 

3 sal. 
min. 

Acima 
de 3 até 

4 sal. 
min. 

Acima 
de 4 até 

5 sal. 
min. 

Acima de 
5 

salários 
mínimos 

 

 

Total 

 
Antes do 

microcrédito 

f 143 17 0 0 0 0 160 

% 89,4 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

 
Depois do 

microcrédito 

f 43 106 11 0 0 0 160 

% 26,9 66,3 6,9 0,0 0,0 0,0 100,0 

Tabela 18– Renda familiar por pessoa antes e depois da obtenção do microcrédito 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

Em se tratando da renda e de acordo com os resultdos apresentados na 

Tabela 18 e Figura 16, percebe-se um decrescimento da renda abaixo de um 

salário mínimo de antes do microcrédito para depois em pouco mais de 62 

pontos percentuais. De modo inverso, houve um crescimento da renda acima 

de um até dois salários mínimos em mais de 55 pontos percentuais e quase 7 

pontos percentuais para a renda acima de dois até três salários mínimos por 

pessoa. Diante destes resultados, pode-se dizer que houve melhoria de 

situação econômica depois do microcrédito. 

 

Figura 16 – Renda familiar por pessoa antes e depois do microcrédito                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Existência de outra renda na família Freqüência % 

Sim 94 59,5 

Não 64 40,5 

Total 158 100,0 

Tabela 19 – Existência de outra renda na família além da atividade empreendedora 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 

Figura 17 – Existência de outra renda na família além da atividade empreendedora                     
Fonte: Desenvolvido pela autora 

Diante da Tabela 19 e Figura 17, percebe-se que mais da metade dos 

empreendedores somam no orçamento familiar outra renda além da obtida pela 

atividade empreendedora. 

 

 

Existência de outra renda na família Freqüência % 

Salário 48 50,5 

Bolsa família 20 21,1 

Pensão 16 16,8 

Auxílio previdenciário 7 7,4 

Outra 4 4,2 

Total 95 100,0 

Tabela 20 – Oriegem da renda extra  à atividade empreendedora 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
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Figura 18 – Oriegem da renda extra  à atividade empreendedora                   
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

 

Absoluta maioria (88,4%) da origem da renda extra à atividade 

empreendedora está representada por salário, bolsa-família e pensão como se 

pode observar na Tabela 20 e Figura 18. 

  

Tipo de imóvel 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Quarto ou cômodo 18 11,3 18 11,2 

Casa 141 88,1 142 88,8 

Apartamento 1 0,6 0 0,0 

Total 160 100% 160 100,0 

Tabela 21 – Tipo de imóvel ocupado antes e depois do microcrédito 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
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Figura 19 – Tipo de imóvel ocupado antes e depois do microcrédito                  
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

  

 

Condição de ocupação 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Alugado 26 16,2 24 15,0 

Emprestado 14 8,8 14 8,8 

Próprio 120 75,0 122 76,2 

Total 160 100% 160 100,0 

Tabela 22 – Condição de ocupação do imóvel 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

Ao tipo de imóvel utilizado para moradia do empreendedor não foi 

possível identificar relevantes alteração após a utilização do microcrédito. De 

acordo com a Tabela 21 e Figura 19 houve mudança de 0,8 pontos percentuais 

do tipo casa e redução de 100 pontos percentuais de apartamento e 0,9 de 

quarto ou cômodo. 
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Figura 20 – Condição de ocupação do imóvel                  
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Em vista da tabela 22 e figura 20, observa-se uma redução de 7,4 

pontos percentuais do imóvel alugado e crescimento de 1,6 pontos percentuais 

do imóvel próprio. Por meio destes resultados foi possível detectar a migração 

de aluguel para casa própria.  

 

 

Tipo de construção 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Alvenaria 160 100 160 100,0 

Taipa 0 0 0 0,0 

Rústico 0 0 0 0,0 

Total 160 100% 160 100,0 

Tabela 23 – Tipo de construção do imóvel 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
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Figura 21 – Tipo de contrução do imóvel                  
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

A construção do imóvel ocupado pelo empreendedor é majoritariamente 

de alvenaria como observado na Tabela 23 e Figura 21. O mesmo resultado 

pode ser identificado tanto antes como depois da utilização do microcrédito. 

Desse modo, ao tipo de construção não foi identificado nenhuma mudança 

associada à utilização do microcrédito. 

 

 

 

Filiados a planos de saúde 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Sim 8 5,0 20 12,5 

Não 152 95,0 140 87,5 

Total 160 100% 160 100,0 

Tabela 24 – Filiados a planos de saúde  
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

Após o uso do microcrédito foi identificado um aumento de 150 pontos 

percentuais de empreendedores filiados a planos de saúde como se observa 

na tabela 24 e figura 22. Resultado que confirma a interferência do microcrédito 

às questões de saúde do pequeno empreendedor. 
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Figura 22 – Filiados a planos de saúde                  
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

Conforme os resultados da Tabela 25 e Figura 23 foi possível identificar 

152 pontos percentuais de acréscimo em atendimento por plano de saúde e 

uma redução de 3,9 pontos percentuais na utilização do SUS. Os resultados 

indicam melhorias no atendimento médico sem urgência de modo que alguns 

empreendedores, após o uso do microcrédito, passaram a usar este serviço 

por meio de planos de saúde. Observações realizadas no ato das respostas 

indicam a existência dos planos de saúde destinados a netos, ou pequena 

parte da família. Planos odontológicos foram identificados como planos de 

saúde. 

 

 

 

Atendimento médico sem 
urgência 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

SUS 156 97,5 150 93,7 

Plano de saúde 4 2,5 10 6,3 

Particular 0 0 0 0,0 

Total 160 100% 160 100,0 

Tabela 25 – Indicação da busca em atendimento médico sem urgência 
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Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

Figura 23 – Atendimento médico sem urgência                  
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

Melhorias foram identificadas na capacidade de compra de 

medicamentos por parte dos empreendedores pesquisados. A evidência de tais 

melhorias pode ser atribuída às variações em pontos percentuais das opções 

sempre (16,6) e quase sempre (55,3) podem comprar medicamentos, conforme 

Tabela 26 e Figura 24. Diante de tais mudanças, pode-se dizer que o 

empreendedor passou a suprir melhor as necessidades de medicamentos após 

o uso do microcrédito. 

 

 

 

 

Capacidade de compra de 
medicamento 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Sempre 79 49,4 92 57,5 

Quase sempre 29 18,1 45 28,1 

Às vezes 41 25,6 18 11,2 

Quase nunca 8 5,0 3 1,9 
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Nunca 3 1,9 2 1,3 

Total 160 100% 160 100,0 

Tabela 26 – Capacidade de compra de medicamento                  
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

Figura 24 – Compra de medicamento                  
Fonte: Desenvolvido pela autora 
 
 
 

 

 

Capacidade de realização 
de exames clínicos 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Sempre 65 40,6 80 50,0 

Quase sempre 24 15,0 37 23,1 

Às vezes 51 31,9 34 21,3 

Quase nunca 12 7,5 8 5,0 

Nunca 8 5,0 1 0,6 

Total 160 100% 160 100,0 

Tabela 27 – Capacidade de realização de exames clínicos                  
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

Os resultados da pesquisa revelam, pela Tabela 27 e Figura 25, 

mudanças positivas da capacidade de realização de exames clínicos pelos 

empreendedores. As opções sempre e quase sempre sofreram variações 
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positivas de 23,2 e 54 pontos percentuais, respectivamente. Enquanto que as 

opções às vezes (33,2), quase nunca (33,3) e nunca (88) sofreram redução em 

pontos percentuais. Tais resultados indicam que os empreendedores, após o 

uso do microcrédito, passaram a ter mais condições de realizar exames 

clínicos. 

 

 

 

Figura 25 – Realização de exames clínicos                  
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

 

Realização das três 
refeições diárias 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Sempre 152 95,0 159 99,4 

Quase sempre 6 3,6 1 0,6 

Às vezes 2 1,4 0 0,0 

Quase nunca 0 0 0 0,0 

Nunca 0 0 0 0,0 

Total 160 100% 160 100,0 

Tabela 28 – Capacidade de realização das três refeições diárias                  
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
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Melhorias na capacidade de realização das três refeições diárias 

também foi verificada na pesquisa. Os resultados apresentados na Tabela 28 e 

Figura 26 indicam um crescimento de 4,6 pontos percentuais na opção sempre 

e uma redução de 84 e 100 pontos percentuais nas opções quase sempre e às 

vezes, respectivamente. Diante destes resultados, pode-se dizer que grande 

parte dos empreendedores realizam as três refeições diariamente. 

 

 

Figura 26 – Capacidade de realização das três refeições diárias                  
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

 

 

Realização da primeira 
refeição balanceada 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Nunca 1 0,6 1 0,6 

Quase nunca 1 0,6 1 0,6 

Às vezes 7 4,4 4 2,5 

Quase sempre 18 11,3 3 1,9 

Sempre 133 83,1 151 94,4 

Total 160 100,0 160 100,0 

Tabela 29 – Realização da primeira refeição balanceada antes e depois da obtenção do 
microcrédito                 
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Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 

 

Realização da segunda 
refeição balanceada 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Nunca 0 0,0 0 0,0 

Quase nunca 1 0,6 0 0,0 

Às vezes 5 3,1 2 1,3 

Quase sempre 16 10,0 4 2,5 

Sempre 138 86,3 154 96,2 

Total 160 100,0 160 100,0 

Tabela 30 – Realização da segunda refeição balanceada antes e depois da obtenção do 
microcrédito                 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
 
 
 
 

 

 

Realização da terceira 
refeição balanceada 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Nunca 0 0,0 0 0,0 

Quase nunca 1 0,6 1 0,6 

Às vezes 4 2,5 4 2,5 

Quase sempre 21 13,1 4 2,5 

Sempre 134 83,8 151 94,4 

Total 160 100,0 160 100,0 

Tabela 31 – Realização da terceira refeição balanceada antes e depois da obtenção do 
microcrédito                 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 

 Nas três refeições os resultados apontam melhorias. De acordo com a 

Tabela 29 foi possível identificar uma variação de 13,6 pontos percentuais na 

opção sempre, na Tabela 30 a mesma opção apresentou variação de 11,5 



pontos percentuais e na Tabela 31 a variação chegou a 12,7 pontos 

percentuais. Estes resultados também podem ser visualizados na Figura 27 e 

Figura 28. 

 

 

Figura 27 – Condição de realizaçao das refeições balanceadas antes da obtenção do 
microcrédito                
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Figura 28 – Condição de realizaçao das refeições balanceadas após a obtenção do 
microcrédito                
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

 

Opções de lazer Nunca 1 vez/ ano 2 vez. /ano 1 vez. /mês Mais de 

1vez. /mês 

Total 

f 

f % f % f % f % f % 

Bares 145 90,6 3 1,9 1 0,6 2 1,3 9 5,6 160 

Restaurantes 84 52,5 26 16,3 16 10,0 13 8,1 21 13,1 160 

Shows musicais 144 90,0 9 5,6 4 2,5 2 1,3 1 0,6 160 

Cinema 141 88,1 6 3,8 6 3,8 6 3,8 1 0,6 160 

Viagens 104 6,5 37 23,1 10 6,3 7 4,4 2 1,3 160 

Leituras de revistas 124 77,5 14 8,8 7 4,4 10 6,3 5 3,1 160 

Leitura de livros 138 86,3 10 6,3 4 2,5 5 3,1 3 1,9 160 

Parque de diversões 147 91,9 9 5,6 3 1,9 1 0,6 0 0,0 160 

Circos 154 96,3 5 3,1 1 0,6 0 0,0 0 0,0 160 

Outros 20 38,5 2 3,8 5 9,6 5 9,6 19 36,5 51 

Tabela 32 – Opções de lazer antes da obtenção do microcrédito                  
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

 



 

Figura 29 – Opção de lazer antes do microcrédito                 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Opções de lazer Nunca 1 vez/ ano 2 vez. /ano 1 vez. /mês Mais de 

1vez. /mês 

Total 

f 

f % f % f % f % f % 

Bares 143 89,4 4 2,5 1 0,6 1 0,6 11 6,9 160 

Restaurantes 67 41,9 11 6,9 25 15,6 21 13,1 36 22,5 160 

Shows musicais 142 88,8 9 5,6 5 3,1 2 1,3 2 1,3 160 

Cinema 142 88,8 3 1,9 6 3,8 8 5,0 1 0,6 160 

Viagens 84 52,5 32 20,0 32 20,0 10 6,3 2 1,3 160 

Leituras de revistas 120 75,0 10 6,3 8 5,0 18 11,3 4 2,5 160 

Leitura de livros 140 87,5 6 3,8 6 3,8 4 2,5 4 2,5 160 

Parque de diversões 148 92,5 7 4,4 4 2,5 1 0,6 0 0,0 160 

Circos 152 95,0 5 31,0 2 1,3 0 0,0 1 0,6 160 

Outros 22 42,3 1 1,9 3 5,8 5 9,6 21 40,4 52 

Tabela 33 – Opções de lazer depois da obtenção do microcrédito                  
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
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Figura 30 – Opção de lazer depois do microcrédito                 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

A tabela 32 e figura 29 apresentam os resultados da pesquisa que se 

referem às opções de lazer antes da obtenção do microcrédito e a Tabela 33 e 

Figura 30 apresentam os resultados após o uso do microcrédito. Os resultados 

revelam a opção por restaurantes e viagens como os usos mais frequentes de 

lazer dos empreendedores. A ida a restaurantes com frequência, pode ter sido 

influênciada porque alguns empreendedores que trabalham no centro 

comercial de Fortaleza e almoçam em restaurantes. Para tanto, a esta 

informação não se pode afirmar que o empreenddedor, por maior disposição 

financeira, foi a um restaurante como opção de lazer. Tratando-se de viagens, 

houve revelação dos entrevistados que estas sejam realizadas com maior 

frequência em datas como carnaval e final de ano – período em que viajam 

para casas de familiares em cidades vizinhas. 

Relativamente à opção outros, os entrevistados, quando depuseram 

resposta,  revelaram a ida a igreja ou a participação de eventos vinculados às 

igrejas às quais fazem parte. 

A opção revistas foi mencionada por todos os empreendedores que 

trabalham com salão de beleza e montagem de bijuterias, por fazerem parte 

intrínseca à atividade que desenvolvem. A opção bar foi mencionada com 

maior frequência pelo público masculino. 

A Tabela 33 e Figura 30 evidencia maior frequência a restaurantes após 

o uso do microcrédito. Neste estudo a frequência a bares não foi muito 

expressiva, a interpretação disto é que a maioria do público pesquisado foi do 

sexo feminino e geralmente não ter costume de frequentar tal local. 
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Uso da TV 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Nunca 4 2,5 4 2,5 

Até 1 h /dia 25 15,6 24 15,0 

Mais de 1 até 2 h /dia 58 36,3 59 36,8 

Mais de 2 até 3 h /dia 39 24,4 38 23,8 

Mais de 3 h /dia 34 21,2 35 21,9 

Total 160 100,0 160 100,0 

Tabela 34 – Frequência ao uso da TV                 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 
 

 

Figura 31 – Frequência ao uso da TV antes e depois do microcrédito              
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

Uso do rádio 

Antes do microcrédito Depois do microcrédito 

Freqüência % Freqüência % 

Nunca 28 17,5 28 17,5 

Até 1 h /dia 28 17,5 30 18,8 

Mais de 1 até 2 h /dia 45 28,1 45 28,1 

Mais de 2 até 3 h /dia 24 15,0 21 13,1 

Mais de 3 h /dia 35 21,9 36 22,5 

Total 160 100,0 160 100,0 

Tabela 35 – Frequência ao uso do rádio                 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

4

25

58

39 34

4

24

59

38 35

Nunca até 1h / dia mais de 1 até 
2h / dia

mais de 2 até 
3h / dia

mais de 3h / dia

Antes do microcrédito Depois do microcrédito



 

Figura 32 – Frequência ao uso do rádio antes e depois do microcrédito                
Fonte: Desenvolvido pela autora 

Ao uso da televisão, conforme os resultados da Tabela 34 e Figura 31 

indicam que há pouca mudança no uso das pessoas de assistir televisão nos 

dois momentos da pesquisa. Em vista disso, pode-se dizer que o microcrétido 

pouco influenciou o comportamento das pessoas ao uso da televisão. De 

acordo com a pesquisa, a utilização deste veículo de comunicação foi negado 

ou quase não usado por empreendedores identificados como participantes da 

religião evangélica. De outro modo, a utilização da maior parte dos 

empreendedores que trabalham em pequenas fábrinas situadas em suas 

próprias residências e em maior grau aqueles que trabalham com confecção de 

roupas, os quais revelaram ter uma televisão no ambiente de trabalho.  

Na Tabela 35 e Figura 32 pode-se ver os resultados da pesquisa 

referente à frequência de uso do rádio. Os resultados mostram que pouco 

mudou em relação a utilização do microcrédito. A esta perspectiva percebe-se 

um aumento de 7,4 pontos percentuais na utilização do rádio por até uma hora 

por dia e aumento de 2,7 pontos percentuais ao uso do rádio em mais de três 

horas por dia. De modo diferente, houve uma redução de 12,7 pontos 

percentuais ao uso do rádio por mais de duas até três horas por dia. O que 

pode ser observado é que alguns empreendedores que trabalham nas ruas, 

seja em feiras ou em bancas de rua, usam o rádio com maior frequência. Eles 

fazem uso do aparelho para ouvir notícias locais e músicas. Os 

empreendedores identificados como evangélicos fazem uso deste aparelho 

com maior frequência de que a televisão, mas ouvindo apenas as rádios 

evangélicas. Alguns revelaram ouvir a rádio o dia inteiro enquanto 

desenvolvem suas atividades. 
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Outros programas sociais Freqüência % 

Farmácia popular 36 54,6 

Brasil sorridente 0 0,0 

Saúde da família 1 1,5 

Minha casa, minha vida 1 1,5 

Bolsa família 20 30,3 

Cursos de capacitação  8 12,1 

Outros 0 0,0 

Total 66 100,0 

Tabela 36 – Indicação de participação em outros programas sociais 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 

 

A investigação de outros programas sociais, tendo em vista os 

resultados apresentados na Tabela 36 e Figura 33, indicam uma representação 

majoritária da farmácia popular e bolsa família (84,9%); os programas minha 

casa minha vida e saúde na família foram representados por (3%) e a 

realização de curso de capacitação em instituições como SEBRAE e 

associações (12,1%). Considerando que a atividade empreendedora necessita 

de atualizações de conhecimento para transferir melhorias ao empreendimento, 

o percentual encontrado foi baixo, no entanto pode-se atribuir ao nível de 

escolaridade interferência nestes resultados. O desconhecimento destes 

programas por parte dos entrevistados pode ter contribuído para obtenção de 

poucas observações coletadas, ao total foram 66, podendo estas terem sido 

mencionadas com mais de uma opçao por cada respondente. 

 

 

Figura 33 – Outros programas sociais                

Fonte: Desenvolvido pela autora 
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 De acordo com os resultados da pesquisa qualitativa, conforme o 

Quadro 02, pode-se perceber que a relação entre os integrantes do grupos 

solidários é constituída em confiança mútua e bom convívio. Para o 

empreendedor, o fato de estar no grupo solidário é uma segurança maior em 

caso de acontecerem situações inesperadas que o impeça de cumprir com o 

pagamento de empréstimo, pois neste caso tem o grupo solidário como  

suporte. Os empreendedores se sentem mais seguros para adquirir 

empréstimos. No entanto, alguns empreendedores responderam que a relação 

é boa, mas que não poderiam respoder se gostam de verdade um dos outros 

porque ainda não passaram por situações de desconforto, ou seja, 

inadimplência de um integrante. Foi possível verificar que, para os 

empreendedores, estar no grupo é importante e permanecer nele faz parte dos 

planos para o futuro, mesmo que uns cresçam mais rápido do que outros. Os 

empreendedores valorizam seus grupos porque foram através deles que 

tiveram a chance de realização de um sonho: desenvolver cada vez mais a 

atividade empreendedora. 

Os dados qualitativos revelam, pelo Quadro 02 que a formação do grupo 

solidário pode ocorrer por meio de três maneiras: iniciativa da ONG “X” quando 

os agentes (denominação dos funcionários da ONG “X” responsável pela 

captação e manutenção da carteira de clientes) por meio de visitas detectam a 

potencialidade do cliente de participar do grupo solidário e os convida para 

realização do cadastro; indicação de um parente ou amigo que já vivenciaram 

ou vivenciam a prática da obtenção do microcrédito por meio do grupo 

solidário; e por fim, a formação do grupo ocorre por iniciativa do próprio 

participante que tem conhecimento do serviço oferecido pela ONG “X” e 

convida dois ou mais amigos que já desenvolvem alguma atividade econômica. 

Os resultados indicam um único motivo que desencadeou a formação do 

grupo solidário – a necessidade de recursos financeiros para impulsionar o 

desenvolvimento da atividade empreendedora. O recurso obtido é aplicado 

principalmente na aquisição de matéria-prima e compra de mercadoria 

conforme foi identificado nos dados quantitativos.  

A idealização dos empreendedores quando entraram no grupo solidário 

foi de que por meio dele poderiam crescer o empreendimento, abrir loja, vender 

mais e conseguir sustentar a família por meio do lucro. Os resultados 



apresentam que as vendas aumentaram em decorrência da disposição de uma 

quantidade maior de mercadorias adquiridas com menor preço, por serem 

compradas à vista, e aquisição de maquinário que fomentaram a atividade 

econômica. 

Em se tratando do grau de satisfação no grupo os empreendedores 

indicaram majoritariamente que estão satisfeitos ou muito satisfeitos por estar 

no grupo solidário e através dele obter o microcrédito. O relacionamento entre 

os membros do grupo é considerado bom. Em alguns casos houve problemas 

de inadimplência e por isso, gerou desentendimento entre os membros do 

grupo e resultou na saída do participante que não cumpriu com as obrigações 

financeiras. Em outros casos, um dos empreendedores não conseguir pagar 

sua prestação, no entanto, sua postura foi de solicitar ajuda aos demais 

participantes do grupo para que assumissem sua parcela até se organizar 

financeiramente e pagar todos os seus débitos. Neste caso, houve 

compreensão dos demais e o grupo se manteve. Com isso, percebeu-se que 

quando há intenção de pagamento o agente devedor é aceito pelos demais e 

não é penalizado com sua exclusão do grupo, de modo inverso foi observado 

quando um dos agentes usa de má fé e não demonstram interesse de 

pagamento. Em vista disso, não seria possível afirmar que os empreendedores 

se gostam de verdade ao passo que a relação a qual os uni foi compreendida 

como sendo de interesse comum e não por outro sentimento que expresse 

afetividade capaz de transgredir as barreiras da ausência de compromisso com 

as prestações a serem pagas. 

Os empreendedores apresentaram interesse em permanecer no grupo 

solidário porque através da sua permanência continuará tendo acesso ao 

microcrédito e poderá melhorar o desempenho da sua atividade 

empreendedora através de melhorias do volume e da qualidade do estoque e 

da compra de máquinas e equipamentos necessários a manutenção do 

empreendimento.  

 

PERGUNTAS RESPOSTAS OBTIDAS 

Como o grupo foi formado? 
 

 Iniciativa da ONG “X” 

 Iniciativa dos participantes 

 Indicação de um parente ou amigo 



Motivos da formação do grupo?  Necessidade financeira 

Porque entrou no grupo?  Precisava de dinheiro para comprar mercadoria 

 Precisava de dinheiro para comprar matéria-prima 

O que pensava em alcançar entrando 
no grupo? 

 Crescer, abrir loja 

 Vender mais 

 Criar filhos com o ganho das vendas 

O que alcançou de fato?  Passou a comprar mais e melhor 

 Melhorou as vendas e a situação financeira 

 Compra de máquinas de costura 

Grau de satisfação no grupo?  Muito satisfeito  

 Satisfeito 

Como é o relacionamento entre os 
membros do grupo? Gostam-se de 
verdade ou se suportam? 

 O relacionamento é bom, nunca houve problemas  

 Gosta de verdade não se sabe, mas a união é 
vivenciada 

 Houve problemas e foram superados (inadimplência) 

 Houve problemas e foi resolvido com a exclusão do 
agente causador do grupo 

Quais os projetos para o futuro? 
Incluem o grupo? 

 Crescer com o empreendimento. O grupo está incluído 

 Vender mais 

Pensa em permanecer no grupo ou 
cair fora no futuro? 

 Permanecer, foi através dele que obteve a condição 
de melhorar as vendas e os serviços 

Há problemas de trabalhar no grupo?  Não há problemas 

 Houve problemas 

Há vantagens de trabalhar no grupo?  Sim, obtenção de capital para investir. Com ele se 
pode comprar mais e melhor 

Que mudanças ocorreram na sua 
atividade empreendedora desde a 
inclusão no grupo solidário? 

 Aumento do estoque 

 Compra de melhores mercadorias 

 Compra de máquinas 

Quais os fatores responsáveis pelas 
mudanças ocorridas? 

 A disponibilidade do microcrédito 

Quadro 02 – Informações da pesquisa qualitativa 
Fonte: Dados da pesquisa maio 2010 



CAPITULO V – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 
 
 
5.1- Conclusão 
 
 

Na presente pesquisa foi realizado um estudo com os empreendedores 

participantes de grupos solidários da ONG “X” em Fortaleza/CE a fim de 

compreender as mudanças ocorridas na melhoria da condição econômica e 

social de tais empreendedores.  

 Para isso, inicialmente, foram pesquisados os conceitos referentes à 

política pública, economia solidária, microcrédito e empreendedorismo. A 

presente pesquisa consiste na avaliação da política pública do microcrédito sob 

o aspecto da efetividade e para tanto, foi dado um enfoque na literatura sobre 

as etapas da política pública abordando também a avaliação da efetividade.  

 Em seguida, puderam ser verificadas e descritas as condições 

econômicas e sociais dos empreendedores participantes dos grupos solidários 

antes e depois da utilização do microcrédito produtivo e orientado. Neste 

momento, foi possível identificar a geração de renda, a geração de emprego, 

melhoria nas condições de moraria, saúde, alimentação e lazer.  A verificação 

de outros programas sociais vivenciados pelos empreendedores também foi 

identificado. 

 Na identificação da renda, verificou-se uma mudança positiva na 

geração de renda após o uso do microcrédito. Parte dos empreendedores 

passaram a ter uma renda familiar por pessoa maior e esse acréscimo se deve 

ao desenvolvimento da atividade empreendedora a qual desenvolvem.  

 No que se refere à geração de emprego dos membros dos grupos a 

outros indivíduos, foi possível verificar a não ocorrência da mesma. Isso pode 

ocorrer porque a atividade econômica não requer a utilização de mão-de-obra 

que não seja a do empreendedor. Em alguns momentos, pode envolver 

parentes no desenvolvimento das atividades. Observaram-se situações em que 

a filha adolescente cuidava de uma banca de rua enquanto o pai que era 

responsável pela banca, o empreendedor, havia ausentado por algumas horas 

para pegar mercadorias. Outra situação que reforça este argumento partiu da 



situação observada em que um garoto estava cuidando de um armarinho 

situado na sua residência enquanto a mãe empreendedora cuidava do almoço. 

 Sobre as condições de moradia, as mudanças ocorridas foram em 

menor proporção em se comparando às mudanças ocorridas na renda familiar, 

em vista de que boa parte dos empreendedores reside na periferia e o tipo de 

imóvel ocupado identificado com maior relevância foi a casa, apresentando 

condição de ocupação própria. Estes resultados podem estar relacionados com 

o fato de que boa parte das casas são construídas em terrenos de posse. 

Ainda sobre moradia, foi possível verificar que todas as casas são construídas 

em alvenaria e parte delas eram edificações de dois pavimentos, sem muito 

luxo, onde o comércio funcionava na parte de baixo e o empreendedor morava 

no pavimento de cima. De modo diferente, nas edificações simples foi possível 

identificar a realização da atividade empreendedora em um espaço que antes 

era destinado à varanda ou a sala de estar de sua residência. Uma questão 

que pode estar relacionada com a mudança ocorrida no tipo de imóvel está 

alinhada à mudança na constituição civil do indivíduo, seja por casamento ou 

divórcio que fez mudar do apartamento para casa. Com isso, pode-se dizer 

que, em se tratando de moradia, o microcrédito pouco influenciou.  

 Mudanças relacionadas à saúde foram identificadas após o uso do 

microcrédito sob o aspecto do atendimento médico sem urgência no qual 

alguns empreendedores passaram a ter este serviço por meio do plano de 

saúde ainda que, estas mudanças não tenham atingido todos os membros da 

família. Percebeu-se a mudança positiva para capacidade de compra de 

medicamentos e realização de exames clínicos. O empreendedor passou a 

comprar os medicamentos e realizar exames clínicos quando os necessita. 

O acesso ao microcrédito também permitiu melhorias relacionadas à 

alimentação. A pesquisa revelou que a maioria dos empreendedores após o 

uso do microcrédito realiza as três refeições diárias de forma balanceada.  

As mudanças nas condições de lazer podem ser atribuídas ao aumento 

da renda dos empreendedores. A utilização de restaurantes e realização de 

viagens constituem as opções mais utilizadas pelos empreendedores. No 

entanto, a frequência maior ao restaurante após a utilização do microcrédito 

pode estar associada, também, ao uso diário desse tipo de estabelecimento, 

por alguns empreendedores que desenvolvem suas atividades longe de suas 



casas e precisam fazer pelo menos uma das refeições nesses 

estabelecimentos. Foi possível verificar que o uso das opções de lazer não 

envolve pagamentos elevados, ou seja, não são caros. As viagens, relatadas 

por alguns empreendedores, são em períodos de carnaval e fim de ano, 

momento em que viajam ao encontro de seus lugares de origem. Em se 

tratando da leitura de livros e revistas foi possível identificar a existência de 

uma biblioteca do SESC no centro da cidade e que é visitada por alguns 

empreendedores associados que podem pegar revistas e livros emprestado; 

em outros casos, usam os sebos (lugares destinados a compra e venda de 

revistas, livros e outros artigos) para trocar seus exemplares e realizar suas 

leituras. Em vista disso, percebe-se que houve mudanças, mas que 

corresponde a realidade financeira de cada empreendedor. 

 Ao uso da televisão e do rádio constata-se pouca mudança com relação 

ao uso do microcrédito. A utilização de ambos pode esta mais relacionada à 

religião (quando evangélicos, assistem menos televisão e ouvem muito o rádio) 

e ao tipo de atividade e/ou local em que desenvolve a atividade econômica (se 

estiverem em casa podem ver mais televisão e de modo diferente se estiverem 

na rua ouvem mais o rádio). 

 Os programas sociais mais identificados foram farmácia popular e bolsa 

família que podem interferir na afirmação de que as melhorias obtidas após a 

entrada do empreendedor ao grupo solidário tenham sido motivadas 

unicamente pelo uso do microcrédito. 

Foi estudada, também, na pesquisa qualitativa, a relação entre os 

participantes dos grupos. Nos mais antigos percebeu-se uma relação de 

confiança e amizade e pouco se falou de situações envolvendo inadimplência 

ou de desconforto entre os participantes, talvez por questões precípuas 

presentes na constituição do grupo solidário. Quando ocorreram situações 

desta natureza e não sendo contornadas pelos integrantes ou o grupo se 

desfez ou o causador do constrangimento foi excluído do grupo por seus 

colegas. 

 As conclusões alcançadas com o desenvolvimento do trabalho são de 

que o microcrédito produtivo orientado é de fundamental importância para a 

formação ou fomentação da atividade empreendedora e que interfere, de forma 

positiva, nas questões sociais e econômicas (moradia, saúde, alimentação e 



lazer) da vida dos empreendedores. Entretanto, para que haja tais mudanças, o 

empreendedor precisa ter uma vida equilibrada (sem vícios) e fazer com que a 

sua atividade empreendedora gere bons resultados financeiros. A modalidade 

do grupo solidário garante aos empreendedores um “apoio” em situações de 

desequilíbrio financeiro, assim como as agências que disponibilizam o 

microcrédito, menor incidência de inadimplência. 

 A relevância deste estudo está no alerta à classe política aos problemas 

sociais que podem ser suavizados com a implantação de políticas públicas 

capazes de movimentar os indivíduos que estão na base da pirâmide social, os 

quais sofrem restrições no acesso as melhores condições alimentar, lazer e 

saúde. 

 Novas pesquisas podem ser feitas na avaliação da efetividade para que 

possam ser apresentadas melhorias nas políticas públicas do microcrédito. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO 
 

 

  
Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado em Administração 

Pesquisa: A importância do microcrédito para os empreendedores: um estudo com os 
grupos solidários de Fortaleza / CE 

 
Data:___/____/2010                                                                                           Questionário nº.: _____ 

 
Este questionário refere-se a uma pesquisa que tem como objetivo 

compreender as mudanças ocorridas na melhoria da condição econômica e social dos 
empreendedores que atualmente participam dos grupos solidários de Fortaleza/CE 
pelo uso do microcrédito produtivo orientado. Comprometo-me com a estrita 
confidencialidade das suas respostas. O questionário tem oito páginas, mas não 
demorará mais que 10 minutos para respondê-lo. Agradecemos desde já por sua 
colaboração e atenção! 
 

                                                                                              Luciana Guedes Santos 
                                                                                         Mestranda em Administração 
                                                                                Matrícula: PPGA/UFRN 200884107 

 
Parte I – Identificação do Respondente: 
 
01. Atividade Econômica Desenvolvida: Indústria (   )  Comércio (   )  Serviços (   ) 
       Especificação: ___________________________________________________ 
 
02. Local da Atividade: _________________________________________________ 
 
03. Número do contrato do Solidário: ________________Filiação (ano/mês): ______ 
 
04. Sexo: Masculino (     )      Feminino (      ) 
 
05. Faixa Etária:  
 
 Menos de 20 anos:              (     ) 
 De 20 a 30 anos   :              (     )        
 De 31 a 40 anos   :           (     ) 
 De 41 a 50 anos   :              (     ) 
 Mais de 50 anos   :              (     ) 
 
06.  Escolaridade: 
 
 Analfabeto                      (     ) 
 Semi-Analfabeto           (     ) 
 Primário Incompleto    (     ) 
 Primário Completo      (     ) 
 Secundário Incompleto (     ) 
 Secundário Completo   (     ) 
 Superior                        (     ) 
 
07. Estado Civil:  Solteiro (      )        Casado (     )        Viúvo (     )      Divorciado (     ) 
 



08. Número de Filhos: De 0 a 1:(    )  Mais de 1 a 3:(    )  Mais de 3 a 5:(    )  Mais de 5:  
(     )  
Parte II – Outras Informações 
 
 
09. Antes de entrar no grupo solidário já desenvolvia alguma atividade econômica? 
 Não (     )  Sim (    ) Qual? _________________________________________ 
 
10. Se respondeu afirmativamente a questão anterior, houve mudança de atividade 
econômica antes desenvolvida?  
 Não (     ) Sim (     )   Para qual?__________________________________ 

Por que motivo? _________________________________________________ 
 
11. Qual o valor do microcrédito recebido? 
 Abaixo de R$ 1.000,00                            (     ) 
 Acima de R$ 1.000,00 até R$ 3.000,00     (     ) 
 Acima de R$ 3.000,00 até R$ 5.000,00      (     )    
 Acima de R$ 5.000,00 até R$ 7.000,00     (     ) 
 Acima de R$ 7.000,00 até R$ 10.000,00   (     )  
 Acima de R$ 10.000,00                              (     ) 
 
12.  Indique qual ou quais opções correspondem ao uso do microcrédito recebido.  
          Aquisição de um ponto comercial                   (     )  
          Construção ou reforma do ponto comercial    (     ) 
          Aquisição de mercadoria                                 (     ) 
          Aquisição de matéria-prima                             (     ) 
          Pagamento de contas                                      (     ) 
          Composição do fluxo de caixa                         (     ) 
          Aquisição de máquinas e/ou equipamentos    (     ) 
         Contratação de funcionário                               (     ) 
          Investimento em divulgação                            (     ) 

 
13.  Qual a sua opinião sobre o montante do microcrédito recebido para o 
desenvolvimento de sua atividade econômica? 
 Muito adequado                 (     ) 
 Adequado    (     ) 
 Razoavelmente Adequado    (     ) 
 Pouco adequado              (     ) 
 Insuficiente                         (     ) 
 
 
14. Qual a importância do microcrédito produtivo orientado para o desenvolvimento de 
sua atividade econômica? 
 Muito importante              (     ) 

 Importante     (     ) 
 Razoavelmente Importante   (     ) 
 Pouco Importante           (     ) 
 Sem importância                    (     ) 
 
 
15.  Qual o tempo em meses para pagamento do microcrédito recebido? 
_______________ 
 
 



16. O valor das prestações de liquidação do microcrédito recebido foi adequado às 
suas possibilidades financeiras de pagamento? 
 Sim  (     ) Não (     )  
 
17. Se respondeu “não” na questão anterior, qual o valor fixado das prestações do 
microcrédito recebido e qual o valor da prestação que poderia pagar, sem lhe causar 
problemas financeiros? 
 
 Prestação fixada: R$ ________________ 
 
 Prestação que poderia pagar, sem problemas: R$________________ 
  
 
18. O acesso ao microcrédito possibilitou alguma melhoria em seu empreendimento? 
 Sim      (      )      Não     (      ) 
 
 
19. Se respondeu afirmativamente a questão anterior, assinale qual ou quais as 
melhorias alcançadas: 
 Melhoria no fluxo de caixa   (     ) 
 Acesso a novos fornecedores  (     ) 
 Melhoria na formação de estoques  (     ) 
 Melhoria em matérias primas utilizadas (     ) 
 Introdução de novos produtos  (     ) 
 Melhoria na qualidade dos produtos  (     ) 
 Melhoria nas instalações produtivas  (     ) 
 Melhoria nas instalações de loja  (     ) 
            Melhoria de localização do ponto                 (     ) 
 Acesso a novos clientes   (     ) 
 Aumento nas vendas         (     ) 
 Aumento no faturamento   (     ) 
 Aumento no lucro    (     ) 
               
  
20. Antes da obtenção do microcrédito qual era a renda familiar por pessoa? 
 
 Abaixo de 1 salário mínimo  (     ) 
 Acima de 1 até 2 salários mínimos (     ) 
 Acima de 2 até 3 salários mínimos (     ) 
 Acima de 3 até 4 salários mínimos (     ) 
 Acima de 4 até 5 salários mínimos (     ) 
 Mais de 5 salários mínimos  (     ) 
 
 
21.  Depois da obtenção do microcrédito qual a renda familiar por pessoa? 
 
  Abaixo de 1 salário mínimo  (     ) 
 Acima de 1 até 2 salários mínimos (     ) 
 Acima de 2 até 3 salários mínimos (     ) 
 Acima de 3 até 4 salários mínimos (     ) 
 Acima de 4 até 5 salários mínimos (     ) 
 Mais de 5 salários mínimos  (     ) 
 
 
22. Existe outra renda na família além da obtida na atividade empreendedora? 



 Não (     )  Sim (     )  Qual o valor? R$ ____________ 
 
 
23. Se respondeu afirmativamente a questão anterior, qual a origem da renda 
complementar? 
 
 Salário                   (     ) 

Bolsa Família                   (     ) 
 Pensão        (     ) 
 Auxilio previdenciário (doença, reclusão ou acidente) (     ) 
 Outra (especificar): __________________________ (     ) 
 
24. Onde vivia antes da obtenção do microcrédito? 
 
 Quarto ou cômodo (     ) 
 Casa   (     ) 
 Apartamento  (     ) 
 
25. Onde vice depois da obtenção do microcrédito? 
 
 Quarto ou cômodo (     ) 
 Casa   (     ) 
 Apartamento  (     ) 
 
26.  Qual sua condição de ocupação de domicílio antes da obtenção do microcrédito? 
  

Alugado  (     )  
 Emprestado     (     ) 
 Próprio  (     )  Financiado?  (     ) Quitado?      (     ) 
  
27. Qual sua condição de ocupação de domicílio depois da obtenção do microcrédito? 
 
 Alugado  (     )  
 Emprestado   (     ) 
 Próprio  (     )  Financiado?  (     ) Quitado?      (     ) 
 
28. Qual o tipo de construção de sua residência antes da obtenção do microcrédito? 
 
 Alvenaria  (     ) 
 Taipa   (     ) 
 Rústico    (     )   
(Obs: A residência rústica são aquelas formadas total ou parcialmente com piso de 
terra batida, paredes e/ou teto em madeira, palha, papelão ou plástico). 
  
 
29. Qual o tipo de construção de sua residência depois da obtenção do microcrédito? 
 
 Alvenaria  (     ) 
 Taipa   (     ) 
 Rústico   (     ) 
(Obs: A residência rústica são aquelas formadas total ou parcialmente com piso de 
terra batida, paredes e/ou teto em madeira, palha, papelão ou plástico). 
 
 



30.  Você e sua família eram filiados a planos de saúde privados antes da obtenção do 
microcrédito? 
 Sim (     )  Não (     ) 
 
31. Você e sua família são filiados a planos de saúde privados depois da obtenção do 
microcrédito? 
 Sim (     )  Não (     ) 
 
32.  Em caso de necessidade de atendimento médico, sem urgência, para você ou 
alguém de sua família, a quem procurava antes da obtenção do microcrédito? 
 
 Serviço público de saúde  (     ) 
 Plano de saúde privado  (     ) 
 Consultório Médico particular (     ) 
 
 
33. Em caso de necessidade de atendimento médico, sem urgência, para você ou 
alguém de sua família, a quem procura depois da obtenção do microcrédito? 
 
 Serviço público de saúde  (     ) 
 Plano de saúde privado  (     ) 
 Consultório Médico particular (     ) 
 
 
34.   Com relação à compra de medicamentos, antes da obtenção do microcrédito, 
assinale a opção mais adequada à sua situação: 
 Nunca podia comprar   (     ) 
 Quase nunca podia comprar (     ) 
 Às vezes podia comprar  (     ) 
 Quase sempre podia  comprar (     ) 
 Sempre podia comprar  (     ) 
 
 
35. Com relação à compra de medicamentos, depois da obtenção do microcrédito, 
assinale a opção mais adequada à sua situação: 
 Nunca posso comprar   (     ) 
 Quase nunca posso comprar (     ) 
 Às vezes posso comprar  (     ) 
 Quase sempre posso comprar (     ) 
 Sempre posso comprar  (     ) 
 
 
36. Com relação a exames clínicos, antes da obtenção do microcrédito, assinale a 
opção mais adequada à sua situação: 
 Nunca podia fazer   (     ) 
 Quase nunca podia fazer  (     ) 
 Às vezes podia fazer   (     ) 
 Quase sempre podia fazer  (     ) 
 Sempre podia fazer   (     ) 
 
 
37. Com relação a exames clínicos, depois da obtenção do microcrédito, assinale a 
opção mais adequada à sua situação: 
 Nunca posso fazer   (     ) 
 Quase nunca posso fazer  (     ) 



 Às vezes posso fazer  (     ) 
 Quase sempre posso fazer  (     ) 
 Sempre posso fazer   (     ) 
 
38. Com relação à alimentação, antes da obtenção do microcrédito, assinale a opção 
mais adequada à sua situação: 
 Nunca fazia três refeições diárias   (     ) 
 Quase nunca fazia três refeições diárias  (     ) 
 Às vezes fazia três refeições diárias  (     ) 
 Quase sempre fazia três refeições diárias  (     ) 
 Sempre fazia três refeições diárias   (     ) 
 
 
39. Com relação à alimentação, depois da obtenção do microcrédito, assinale a opção 
mais adequada à sua situação: 
 Nunca faço três refeições diárias   (     ) 
 Quase nunca faço três refeições diárias   (     ) 
 Às vezes faço três refeições diárias   (     ) 
 Quase sempre faço três refeições diárias  (     ) 
 Sempre faço três refeições diárias   (     ) 
 
 
40.  Com relação à primeira refeição, antes da obtenção do microcrédito, assinale a 
opção mais adequada à sua situação: 
 Nunca fazia uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase nunca fazia uma refeição balanceada (     )  
 Às vezes fazia uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase sempre fazia uma refeição balanceada (     ) 
 Sempre fazia uma refeição balanceada  (     ) 
(Obs: 1ª Refeição balanceada: composta de frutas, pão e derivados do leite). 
 
 
41. Com relação à primeira refeição, depois da obtenção do microcrédito, assinale a 
opção mais adequada à sua situação: 
 Nunca faço uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase nunca faço uma refeição balanceada (     )  
 Às vezes faço uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase sempre faço uma refeição balanceada (     ) 
 Sempre faço uma refeição balanceada  (     ) 
(Obs: 1ª Refeição balanceada: composta de frutas, pão e derivados do leite). 
 
42. Com relação à segunda refeição, antes da obtenção do microcrédito, assinale a 
opção mais adequada à sua situação: 
 Nunca fazia uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase nunca fazia uma refeição balanceada (     )  
 Às vezes fazia uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase sempre fazia uma refeição balanceada (     ) 
 Sempre fazia uma refeição balanceada  (     ) 
(Obs: 2ª Refeição balanceada: composta de feijão, arroz, legumes e carnes). 
 
43. Com relação à segunda refeição, depois da obtenção do microcrédito, assinale a 
opção mais adequada à sua situação: 
 Nunca faço uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase nunca faço uma refeição balanceada (     )  
 Às vezes faço uma refeição balanceada  (     ) 



 Quase sempre faço uma refeição balanceada (     ) 
 Sempre faço uma refeição balanceada  (     ) 
(Obs: 2ª Refeição balanceada: composta de feijão, arroz, legumes e carnes). 
 
44. Com relação à terceira refeição, antes da obtenção do microcrédito, assinale a 
opção mais adequada à sua situação:  
 Nunca fazia uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase nunca fazia uma refeição balanceada (     )  
 Às vezes fazia uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase sempre fazia uma refeição balanceada (     ) 
 Sempre fazia uma refeição balanceada  (     ) 
(Obs: 3ª Refeição balanceada: composta de raízes, derivados de leite e pães). 
 
45. Com relação à terceira refeição, depois da obtenção do microcrédito, assinale a 
opção mais adequada à sua situação: 
 Nunca faço uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase nunca faço uma refeição balanceada (     )  
 Às vezes faço uma refeição balanceada  (     ) 
 Quase sempre faço uma refeição balanceada (     ) 
 Sempre faço uma refeição balanceada  (     ) 
(Obs: 3ª Refeição balanceada: composta de raízes, derivados do leite e pães). 
 
 
46. Marque um “X” em cada opção de lazer indicando a freqüência de utilização, antes 
da obtenção do microcrédito. 

 
Opções de Lazer 

Freqüência de Utilização 

Nunca 01/ ano 02/ ano 01/ mês Mais de 
01/mês 

Bares      

Restaurantes      

Shows Musicais      

Cinema      

Viagens      

Leitura de Revistas      

Leitura de Livros      

Parque de diversões      

Circos      

Outra (Indicar):      

Outra (Indicar):      

 
 
47. Marque um “X” em cada opção de lazer indicando a freqüência de utilização, 
depois da obtenção do microcrédito. 

 
Opções de Lazer 

Freqüência de Utilização 

Nunca 01/ ano 02/ ano 01/ mês Mais de 
01/mês 

Bares      

Restaurantes      

Shows Musicais      

Cinema      

Viagens      

Leitura de Revistas      

Leitura de Livros      

Parque de diversões      

Circos      

Outra (Indicar):      



Outra (Indicar):      

 
 
48. Com referência à televisão e ao rádio como opções de lazer, marque um “X” na 
opção que indique a sua freqüência de utilização, antes da obtenção do microcrédito. 
 

 
Opções de Lazer 

Freqüência de Utilização 

Nunca Até 01 
hora/dia 

+ de 01 
até 02 
hora/dia 

+ de 02 
até 03 
hora/dia 

Mais de 
03 
hora/dia 

Televisão      

Rádio      

 
49. Com referência à televisão e ao rádio como opções de lazer, marque um “X” na 
opção que indique a sua freqüência de utilização, antes da obtenção do microcrédito. 
 

 
Opções de Lazer 

Freqüência de Utilização 

Nunca Até 01 
hora/dia 

+ de 01 
até 02 
hora/dia 

+ de 02 
até 03 
hora/dia 

Mais de 
03 
hora/dia 

Televisão      

Rádio      

 
50. Nos últimos seis meses, além do microcrédito obtido pela participação em grupos 
solidários, quais outros benefícios obtidos por meio de programas governamentais? 
 
 Farmácia Popular    (     ) 
 Brasil Sorridente    (     ) 
 Saúde da Família    (     ) 
 Minha Casa, Minha Vida   (     ) 
 Bolsa Família     (     ) 
 Cursos de Capacitação Profissional  (     ) 
 Outros 
(indicar):______________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
 

  
Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado em Administração 

Pesquisa: A importância do microcrédito para os empreendedores: um estudo com os 
grupos solidários de Fortaleza / CE 

 
Data: ___/____/2010                                                                                                             Entrevista nº.: 
_____ 

 
Esta entrevista refere-se a uma pesquisa que tem como objetivo compreender 

as mudanças ocorridas na melhoria da condição econômica e social dos 
empreendedores que atualmente participam dos grupos solidários de Fortaleza/CE 
pelo uso do microcrédito produtivo orientado. Comprometo-me com a estrita 
confidencialidade das suas respostas. A entrevista tem 01 página, mas não demorará 
mais que 10 minutos para respondê-lo. Agradecemos desde já por sua colaboração e 
atenção! 

 
Luciana Guedes Santos 

Mestranda em Administração 
Matrícula: PPGA/UFRN 200884107 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 
O1.  Como o grupo foi formado? 
 
02. Quais os motivos de sua formação? 
 
03. Por que você entrou no grupo? 
 
04. O que você pensava alcançar entrando no grupo? 
 
05. E o que você alcançou de fato? Mais ou menos do que imaginava alcançar? 
 
06. Indique como você se sente hoje no grupo: Muito Satisfeito ? Satisfeito? Pouco 
Satisfeito? Insatisfeito ?  Indiferente? E por quê? 
 
07. Como é o relacionamento entre os membros do grupo? Você diria que se gostam 
de verdade ou apenas se suportam? 
 
08. Quais os projetos para o futuro? Incluem o grupo? 
 
09.  Você pensa em ficar no grupo ou em “cair fora” no futuro? 
 
10. Há problemas em trabalhar em grupo? Quais você apontaria? 
 
11. Há vantagens em trabalhar em grupo? Quais você apontaria? 
 
12. Que mudanças ocorreram na sua atividade empreendedora desde a sua inclusão 
no grupo solidário? 
 



13. Quais os fatores responsáveis pelas mudanças ocorridas?  

 

 


