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RESUMO 
 
 

SILVA, Diêgo Rodrigues da. Financeirização do Território: a capilaridade dos 
Programas Crediamigo e Agroamigo em Alagoas. 2016. 221 f. Dissertação 
(Mestrado em Geografia) Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.  

 

Com raízes no processo de reestruturação bancária, iniciado na década de 1990, os 
programas de microcrédito produtivo e orientado Crediamigo e Agroamigo do Banco 
do Nordeste do Brasil integram um movimento recente de financeirização das 
camadas sociais de menor renda. Sob a égide das políticas de inclusão financeira 
adotadas pelo Governo Federal, são criados mecanismos para ampliar o alcance 
social e territorial do microcrédito que, através desses dois Programas se faz 
presente em todos os municípios do estado de Alagoas. Neste sentido, o presente 
trabalho tem o objetivo de explicar o processo de financeirização do território a partir 
da capilaridade dos Programas Crediamigo e Agroamigo no estado de Alagoas. Afim 
de alcançar a meta proposta, adotou-se como variáveis-chave dessa investigação, a 
técnica, a norma e a finança, entendidas como principais pilares do processo de 
financeirização do território. Assim, partiu-se de uma análise das políticas de 
ampliação do acesso ao crédito, seguido de uma avaliação da topologia dos fixos 
bancários e do exame do acesso aos programas de microcrédito por meio de uma 
pesquisa empírica. Verificou-se que a flexibilização normativa, a maior integração 
dos sistemas de movimento no território alagoano, aliados aos avanços da 
telemática, possibilitaram a emergência de novos formatos organizacionais, que dão 
suporte à financeirização do território pelos programas de microcrédito do Banco do 
Nordeste no estado. Uma expressão desse processo, é o compartilhamento da rede 
fixos entre os bancos oficiais, em complemento à topologia das agências e postos 
do BNB, criando um canal de desembolso do microcrédito em cada município do 
estado. Além disso, a capilaridade do Crediamigo e do Agroamigo se estrutura, 
sobretudo, na terceirização de uma rede descentralizada de atendimento, através de 
uma parceria com o Instituto Nordeste Cidadania. A estratégia fundamenta-se no 
deslocamento de assessores de microcrédito para operacionalizar os Programas 
nas localidades desassistidas por sua rede de fixos bancários. Por fim, foi 
reconhecida a inserção e o papel dos agentes de microcrédito na divisão do trabalho 
não-bancário. Sua profusão entre os diferentes lugares do estado o coloca como um 
importante mecanismo da capilaridade dos programas Crediamigo e Agroamigo nas 
zonas mais opacas do território alagoano. 
 
  
Palavras-chave: Financeirização do território. Técnicas. Normas. Microcrédito. 

Alagoas.  
  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, Diêgo Rodrigues da. Financialization of the Territory: the capillarity of 

Crediamigo and Agroamigo Programs in Alagoas. 2016. 221 f. Dissertação 

(Mestrado em Geografia) Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.  

 

Rooted in the bank restructuring process, started in the 1990s, the productive and 
oriented microcredit programs Crediamigo and Agroamigo from Banco do Nordeste 
do Brasil integrate a recent movement of financialization of the social stratum of 
lower income. Under the aegis of financial inclusion policies adopted by the federal 
government, mechanisms are created to broaden the social and territorial reach of 
microcredit that through these two programs is present in all cities of Alagoas. To this 
end, this research aims to explain the financialization process of the territory from the 
capillarity of Crediamigo and Agroamigo programs in the state of Alagoas. In order to 
achieve the proposed goal, it was adopted as variable keys of this research, the 
technique, the standard and finance, regarded as the main pillars of the territory 
financialization process. So it started with an analysis of the expansion of 
debureaucratization and access to credit policies, followed by an assessment of the 
bank fixed topology and physical access to programs through empirical research. It 
was found that the normative flexibility, the greater integration of motion systems 
present in the territory, combined with advances in telematics, made possible the 
emergence of new organizational formats, which support the financialization of the 
territory by microcredit programs of Banco do Nordeste in Alagoas. An expression 
that is the share of fixed network among government banks, in addition to the 
topology of the BNB agencies and offices, creating a micro-credit disbursement 
channel in each city in the state. But the reach of Crediamigo and Agroamigo is 
structured mainly on outsourcing of a decentralized service network, through a 
partnership with the Instututo Nordeste Cidadania. The strategy is based on the 
displacement of microcredit advisors to operate the programs in underserved 
locations through its network of fixed bank. Finally, the insert and the role of micro 
agents in division of the working non-bank has been recognized. Its profusion 
between different places in the state puts as an important mechanism of capillarity of 
Crediamigo and Agroamigo programs in the more opaque areas of Alagoas territory. 
 
 
Keywords:  Finacialisation of the territory. Techniques. Norms. Microcredit. Alagoas 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

SILVA, Diêgo Rodrigues da. Financiarización del Territorio: la capilaridad de los 

Programas Crediamigo y Agroamigo en Alagoas. 2016. 221 f. Dissertação (Mestrado 

em Geografia) Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.  

 

Con raíces en el proceso de reestructuración bancaria iniciado en la década de 

1990, los programas de microcrédito productivo y orientado Crediamigo y Agroamigo 

del Banco do Nordeste de Brasil integran un movimiento reciente de financiarización 

de las capas sociales de más pequeña renta. Bajo la égide de las politicas de 

inclusión financiera adoptadas por el Gobierno Federal, son creados mecanismos 

para ampliar el alcance social y territorial del microcrédito que, a través de esos dos 

Programas se hace presente en todos los municipios alagoanos. En este sentido, el 

presente trabajo tiene el objetivo de explicar el proceso de financiarización del 

territorio a partir de la capilaridad de los Programas Crediamigo y Agroamigo en el 

estado de Alagoas. Afim de alcanzar la meta propuesta, se adoptó como variables-

llave de esa investigación, la técnica, la norma y la finanza, entendidas como 

principales pilares del proceso de financeirização del territorio. Así, se partió de un 

análisis de las políticas de expansión y desburocratização del acceso al crédito, 

seguido de una evaluación de la topología de los fijos bancarios y del examen del 

acceso a los programas por medio de una investigación empirica. Se verificó que la 

flexibilización normativa, la mayor integración de los sistemas de movimiento 

presentes en el territorio, aliada a los avances de la telemática, posibilitaron la 

emergencia de nuevos formatos organizacionales, que dan soporte a la 

financiarización del territorio por los programas de microcrédito del Banco del 

Nordeste en Alagoas. Una expresión de eso, es el reparto de la red de fijos entre los 

bancos oficiales, en complemento a la topología de las agencias y puestos del BNB, 

creando un canal de desembolso del microcrédito en cada municipio del la provincia. 

Pero la capilaridade del Crediamigo y del Agroamigo se estructura, sobre todo, en la 

terciarización de una red descentralizada de atención, a través de una asociación 

con el Instituto Nordeste Cidadania. La estrategia se fundamenta en el 

desplazamiento de asesores de microcrédito para operacionalizar los Programas en 

las localidades desassistidas por su red de fijos bancarios. Por fin, fue reconocida la 

inserción y el papel de los agentes de microcrédito en la división del trabajo no-

bancario. Su profusión entre los diferentes lugares del estado lo coloca como un 

importante mecanismo de la capilaridad de los programas Crediamigo y Agroamigo 

en las zonas más opacas del territorio alagoano. 

 

Palabras clave: Financiarización del territorio. Técnicas. Normas. Microcrédito. 

Alagoas. 
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SEÇÃO 1. 

UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

Face à complexidade contemporânea não 
é suficiente elaborar uma descrição, é 
mister produzir um esquema de análise 
que revele sua vocação explicativa graças 
à inclusão das variáveis significativas da 
história do presente. Desse modo 
estaremos mais perto de compreender o 
movimento contraditório da história. 
 

SILVEIRA, 2010. 
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1.1 Apontamentos Iniciais 

 

 

Na contemporaneidade, a finança e o território protagonizam uma relação 

indissociável, complementar e, ao mesmo tempo, contrastante. Se por um lado, a 

finança a tudo busca se impor, em contrapartida o território se apresenta como 

condição à sua difusão. Com efeito, a sofisticação recente dos sistemas técnicos a 

serviço das instituições financeiras tem permitido à finança, emergir como uma das 

mais significativas do período atual. Drenando e irrigando capitais em lugares 

específicos, segundo a racionalidade dos agentes que detém o controle sobre seu 

uso, sua capilaridade constitui um dado fundamental das configurações do meio 

construído. 

 Neste sentido, verifica-se que a ampliação da topologia bancária brasileira 

ganhou impulso nos dois últimos decênios, com a introdução de novos sistemas de 

objetos e de ação no circuito financeiro. Tais conteúdos da vida contemporânea 

respondem, de um lado, à sofisticação técnica do sistema financeiro e, de outro, às 

necessidades de consumo de bens e de serviços financeiros como créditos, 

poupanças e seguros. Sobre esses imperativos são traçados os caminhos da 

“financeirização do território e da sociedade” (SANTOS e SILVEIRA, [2001] 2006). A 

banalização do acesso a esses serviços, resultante do aumento do seu alcance 

social e espacial, são marcas do atual estágio de “hipercapilaridade das finanças” 

(CONTEL, 2006). 

 Com raízes no processo de reestruturação bancária iniciado na segunda 

metade da década de 1990, os programas de microcrédito produtivo e orientado 

Crediamigo e Agroamigo do Banco do Nordeste do Brasil constituem parte 

integrante de um movimento recente de financeirização das camadas sociais de 

menor renda. Sob o manto da “inclusão financeira”, os dois Programas lideram o 

segmento do microcrédito no País. O Crediamigo possui atualmente1 mais de 2 

milhões de clientes ativos e uma carteira ativa de R$ 2,6 bilhões, enquanto o 

Agroamigo possui mais de 1 milhão de clientes e uma carteira ativa de R$ 2,7 

bilhões. 

                                            
1 Posição para dezembro de 2015. 
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Enquanto o Crediamigo se destina ao financiamento de pequenas atividades 

comerciais e de serviços desenvolvidas, em sua maioria, no espaço urbano, o 

Agroamigo como o próprio nome sugere, é orientado ao financiamento de pequenas 

atividades agropecuárias desempenhadas na zona rural. Assim, embora tenham 

como público em comum o empreendedor mais pobre, os dois programas possuem 

lógicas territoriais distintas no que concerne ao sentido de sua capilaridade.  

Em Alagoas são mais de 140 mil clientes ativos e uma carteira de mais de R$ 

280 milhões no âmbito desses dois programas que, desse modo, figuram como os 

principais veículos de oferta do microcrédito no estado. Ambos os Programas estão 

presentes em todos os municípios alagoanos, embora o número de agências do 

BNB cubra apenas 14,7% de suas cidades e represente apenas 7,5% das agências 

bancárias existentes no estado. 

 Na verdade, o Crediamigo e o Agroamigo não se difundem de forma 

homogênea nem se apresentam sob a mesma forma nos diferentes pontos do 

território alagoano. As estratégias e os mecanismos utilizados para exercer sua 

capilaridade no estado de Alagoas, possuem estreita sintonia com os conteúdos 

técnicos e normativos que regem a difusão das finanças no período vigente e, por 

conseguinte, com a sua capacidade de se ajustar as condições oferecidas pelos 

diferentes lugares. Isso é o que, em última instância, permite que os processos 

pensados em lugares distantes possam compor uma geografia do microcrédito a 

partir desses dois programas no estado. 

O levantamento bibliográfico acerca do tema, mostrou que são raros os 

trabalhos sobre finanças na geografia que empreendem a temática do microcrédito 

em seus escritos. Em se tratando do Crediamigo e do Agroamigo, apesar de sua 

importância e singularidade no contexto do sistema financeiro brasileiro, isso é ainda 

mais evidente, embora sejam tema recorrente em outros ramos do conhecimento, 

tais como a economia e a sociologia.  Ressalte-se todavia, que as abordagens 

teóricas e conceituais que acompanharam a evolução do tema das finanças na 

geografia, assinalam importantes parâmetros teórico-metodológicos sobre os quais 

está edificado esse trabalho. 

Em sua obra seminal – A natureza do espaço, Santos ([1996] 2009, p, 131) 

lembra que “o papel das finanças na produção de uma nova arquitetura do espaço 

não tem escapado aos geógrafos”. Certamente a preocupação destes, com os 

processos espaciais desencadeados pela finança não é um dado recente e evolui tal 
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como a função desempenhada por ela na vida de relações que permeia o espaço 

geográfico. Autores clássicos2 como Jean Brunhes (1925) em La géographie 

humaine, seguido de Pierre Monbeig, com a publicação do texto O estudo 

geográfico das cidades (1941), Pionniers et planteurs de São Paulo (1952) e o 

ensaio Capital e geografia de 1957, já demonstravam interesse pelo tema em seus 

escritos. 

 O assunto também é recorrente na agenda de geógrafos brasileiros de 

grande envergadura. À guisa de exemplo pode-se destacar a obra de Milton Santos 

que já na metade do século passado, dedica uma parte do seu livro, O centro da 

cidade de Salvador: estudo de geografia urbana, ao estudo da função bancária 

(1959).  Mais adiante em, O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana 

nos países subdesenvolvidos ([1975] 2008), o autor avança teoricamente e tece 

severas críticas ao papel dos bancos, sobretudo pela forma perversa com que 

drenam recursos de regiões economicamente mais pobres para reinvesti-los nos 

centros mais dinâmicos. 

 Em 1999, Santos publica o artigo intitulado O dinheiro e o território, através do 

qual discute a relação dialética das finanças com o território, na qual cada um, busca 

impor ao outro, sua lógica de funcionamento. Sua crítica ao papel das finanças 

ganha fôlego no livro Por uma outra globalização, publicado em 2000. Nele, Milton 

Santos fala do papel despótico exercido pelo dinheiro no período atual que, através 

do domínio da técnica e da informação, impõe uma lógica de funcionamento 

exógena aos diferentes lugares. No ano seguinte, em O Brasil: território e sociedade 

no início do século XXI, Santos e Silveira ([2001], 2006) aprofundam essas 

discussões e, pela primeira vez, falam de um estágio de “financeirização do território 

e da sociedade”. 

 Além de Milton Santos, outro autor que tem apresentado contribuições 

valiosas aos estudos sobre finanças na geografia brasileira, trata-se de Roberto 

Lobato Corrêa, sobretudo a partir de dois importantes textos sobre a questão 

bancária e a rede urbana no Brasil, no último quartel do século XX. São eles: 

Concentração bancária e os centros de gestão do território e Os centros de gestão e 

seu estudo, sendo que as duas obras são publicadas em 1989.  As discussões 

propostas pelo autor, gravitam em torno do papel de comando exercido por alguns 

                                            
2 A propósito da construção de um estado da arte sobre o tema das finanças na Geografia, o trabalho 
de Medeiros (2013) consiste numa afortunada contribuição. 
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lugares em relação à maior parte do território brasileiro, tendo como principal 

fundamento a concentração bancária. 

 Também, Leila Christina Dias dedicou parte considerável de seus estudos ao 

trato das finanças. Inicialmente a partir de sua tese de doutoramento, defendida em 

1991, intitulada Les réseaux de télécommunication et l’organisation territorial et 

urbaine au Brésil, publicada como livro em 1995, sob o título Réseaux d’information 

et réseau urbain au Brésil. Outro texto importante, publicado em 2005, trata-se do 

artigo Por que os bancos são o melhor negócio no país?3, no qual ela discute os 

impactos da crise dos anos 1990 no sistema bancário e as variáveis que 

impulsionam as lógicas de mercado dos bancos no Brasil. Acrescente-se a este, 

outros textos de sua autoria que versam sobre o papel da firma bancária na 

configuração do espaço geográfico brasileiro, incorporando agora a ideia de rede, 

quais sejam: O sistema financeiro: aceleração dos ritmos econômicos e integração 

territorial, publicado em 1992 e Reorganização espacial de redes bancárias no 

Brasil: processos adaptativos e inovadores, em 2009, elaborado em coautoria com 

Maria Helena Lenzi. 

Ainda a propósito do olhar geográfico sobre o papel das finanças e sua 

topologia neste início de século, faz-se mister destacar os trabalhos de Fabio Betioli 

Contel. A partir desse autor são discutidos e aprofundados alguns conceitos e 

categorias desenvolvidos por Milton Santos, sobretudo no que concerne ao papel da 

técnica e da norma na capilaridade das finanças. Inicialmente cabe destacar sua 

dissertação de mestrado intitulada Finanças municipais e território: horizontalidades 

e verticalidades no município de Bauru (SP), defendida em 2001, e sua tese de 

doutorado, sob o título, Território e finanças: técnica, normas e novas topologias 

bancárias no Brasil, de 2006, quando o autor introduz a ideia de “hipercapilaridade 

das finanças”. Seguindo nessa mesma linha, verificam-se outros importantes 

trabalhos, fruto de sua pesquisa de doutorado, quais sejam: Nova topologia bancária 

e a geografia urbana brasileira: a hipercapilaridade do crédito (2003), e também, O 

“chão contra o cifrão”: aspectos da privatização dos bancos públicos estaduais no 

Brasil (2005). Mais adiante o autor (2009) publica o dossiê intitulado Espaço 

geográfico, sistema bancário e a hipercapilaridade do crédito no Brasil, onde 

reafirma o atual estágio de hipercapilaridade das finanças. 

                                            
3 O texto está publicado no livro organizado por Edu Silvestre de Albuquerque intitulado Que país é 
esse?: pensando o Brasil contemporâneo da Editora Globo. 
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Um dado recente na história das finanças que também não tem escapado à 

análise geográfica, diz respeito à sua recente permeabilidade nas camadas sociais 

de menor renda. Tais análises decorrem, em sua maioria, de uma retomada na 

teoria dos circuitos da economia urbana desenvolvida por Milton Santos. Nesse 

intento, Maria Laura Silveira (2004, 2007, 2009, 2011), encabeça a lista dos 

estudiosos que se dedicaram a promover uma atualização dos estudos sobre 

circuitos em sintonia com transformações econômicas mediadas pelo papel das 

finanças no período em curso. Mas é sobretudo em seu estudo sobre finanças, 

consumo e circuitos da economia urbana na cidade de São Paulo, que a autora 

(2009) destaca a profusão de formas pelas quais a finança adentra e altera as 

lógicas de funcionamento do circuito inferior. 

A partir das análises de Silveira, acima elencadas, outros estudos também 

apontam para a crescente financeirização da parcela mais pobre da sociedade. É o 

caso de Flávia Cristina da Silva (2012), que analisa a creditização do circuito inferior 

na cidade de Campinas/SP a partir da banalização do acesso ao crédito. 

Consonante com essa ideia, Marina Montenegro (2011), havia observado que a 

simplificação do acesso ao crédito, representa uma das novas formas de 

subordinação e regulação do trabalho nas metrópoles brasileiras, conduzindo ao que 

Lopes dos Santos (2007) havia chamado de “financeirização da pobreza”. Mais 

recentemente o trabalho de Medeiros (2013), descortinou nexos financeiros entre os 

circuitos não apenas no nível do consumo de crédito, mas também da sua oferta, 

apontando o agente de crédito do circuito inferior, como um importante mecanismo 

da capilaridade das instituições financeiras no território. O trabalho de Santos (2014) 

também analisa o papel dos correspondentes da Caixa Econômica Federal na 

relação do sistema financeiro com a população de baixa renda. 

 O interesse da geografia pelas dinâmicas espaciais desencadeadas pelo 

microcrédito também é recente, tal como a importância deste no conjunto dos 

serviços existentes no âmbito do sistema financeiro nacional. A esse respeito, a 

dissertação de mestrado de Sherma (2009) aponta o microcrédito como um 

importante mecanismo da financeirização da sociedade. A análise de Silva (2014), 

por sua vez, mostra como o Banco do Nordeste se capilariza nos dois circuitos da 

economia urbana, alcançando o circuito inferior através do microcrédito. 

 A apreciação desses escritos permite não apenas situar esse trabalho no 

contexto dos estudos sobre finanças na geografia, mas sobretudo encadear o 
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conjunto de teorias, conceitos e variáveis que embasam essa temática. Em sintonia 

com o conhecimento produzido e tendo em vista a singularidade do problema a que 

propôs-se investigar, buscou-se elaborar um esquema de análise condizente com a 

complexidade do real. 
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1.2 Questões e Objetivos  

 

Em busca de um esquema de análise adequado às dinâmicas do período 

atual, Silveira (2010, p. 132) ensina que este deve reunir, ao menos, três condições: 

pertinência, coerência e operacionalidade. A respeito da primeira condição, a autora 

questiona: “que cabe perguntar a esse mundo contemporâneo [...], que se pretende 

uno na técnica, nos símbolos e nas finanças? ”. 

Seu questionamento leva em consideração o papel que essas variáveis 

exercem no período técnico-científico informacional, alterando a natureza das 

relações entre o mundo e o lugar. Nesse contexto, novas questões emergem à luz 

dos progressos da técnica, da precisão de sua finalidade, das racionalidades que 

comandam tais processos e de seus efeitos sobre os lugares. Assumindo essas 

afirmações, buscamos formular nossas indagações tendo em vista a recente 

inserção de uma numerosa parcela de pobres no sistema financeiro por intermédio 

dos programas de microcrédito do BNB. 

Neste sentido, a principal questão suscitada por essa investigação é, como se 

estrutura o processo de financeirização do território protagonizado pelos Programas 

Crediamigo e Agroamigo no estado de Alagoas? Esse questionamento pode ser 

fracionado em algumas subquestões: 

 

▪  Sob quais racionalidades se orientam as estratégias territoriais de difusão dos 

Programas Crediamigo e Agroamigo?   

 

▪  Qual o papel da técnica e da norma na criação de mecanismos que 

possibilitam a capilaridade do microcrédito?  

 

▪  Em que medida as configurações do meio construído, a partir dos lugares, 

influenciam nas distintas formas através das quais os dois programas se 

fazem presentes no território?  

 

Ancorado nos questionamentos ora apresentados e em resposta ao desafio, 

definiu-se como objetivo geral da pesquisa, explicar o processo de financeirização 

do território a partir da capilaridade dos Programas Crediamigo e Agroamigo no 

estado de Alagoas. A fim de atingir a meta proposta, fez-se necessário seccioná-la 

em alguns objetivos específicos, a saber: 
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▪  Investigar a gênese, as características dos Programas Crediamigo e   

Agroamigo, e os aspectos que norteiam sua distribuição no território; 

 

▪  Identificar a topologia dos fixos bancários pelos quais se capilarizam os 

Programas de microfinanças do BNB; 

 

▪  Analisar os arranjos organizacionais firmados pelo BNB para a difusão dos 

programas de microcrédito no estado de Alagoas; 

 

▪  Reconhecer a inserção e o papel dos agentes de microcrédito como 

mecanismos da capilaridade dos programas Crediamigo e Agroamigo em 

Alagoas. 
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1.3  Pressupostos da Pesquisa 

 

Em relação à segunda condição de um esquema analítico, a coerência, 

Silveira (2010, p. 133) acrescenta que “se faz necessário compreender as 

coerências dos sistemas técnicos pretéritos e a novidade das coerências dos 

sistemas técnicos atuais”. Isso significa que os diferentes processos espaciais, não 

estão dissociados da unicidade do sistema técnico vigente. As influências que o 

motor único (SANTOS, [1996], 2009), representado pela mais-valia global, impõe à 

dinâmica dos lugares através de variáveis como a técnica, a informação e a finança, 

não podem ser negligenciadas, assim como os conteúdos próprios de cada lugar. As 

inovações técnicas que permitem ao sistema financeiro se verticalizar de forma 

seletiva sobre diferentes pontos do território, precedem de um conhecimento 

científico massivamente subsidiado pelo próprio capital (muitas vezes, financeiro). 

Este, interfere também nos conteúdos políticos e normativos que regem a circulação 

de dinheiro no território. 

Assim, o desenvolvimento dessa pesquisa é pautado no pressuposto de que, 

a flexibilização normativa, a introdução de novas técnicas e arranjos na atividade 

bancária, permitem que o BNB diversifique seus mecanismos financeiros, o que 

possibilita uma maior capilaridade dos dois Programas de microfinanças a partir de 

formas e agentes distintos, espacialmente organizados segundo as especificidades 

do território. 
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1.4  Caminhos Teórico-metodológicos 

 

Por fim, ainda de acordo com Silveira (2010) uma terceira condição se faz 

fundamental à construção de um esquema analítico coerente, a operacionalidade. 

Ela é uma prova da coerência vista a partir de categorias de análise que permitem 

adentrar na realidade investigada. Sobre isso, Silveira (2010, p. 134) argumenta que, 

 

Vista como categoria central de uma teoria do espaço geográfico e não 
como mero dado (SANTOS, 1996), a técnica ganha representatividade 
como elemento analítico do esquema e permite entrar no real, assegurando 
a operacionalidade. Para tanto, as técnicas são consideradas em sistemas 
que, nos lugares e entrelaçados com outros objetos técnicos e inclusive 
com elementos naturais podem ser chamados de sistemas de engenharia. 
É o tempo do lugar que imprime um valor relativo à técnica, diferente o valor 
absoluto imposto pelo discurso único. 

  

Além da técnica, outra categoria analítica por meio da qual é possível 

compreender o funcionamento do mundo atual é a norma, concebendo-a como 

elemento jurídico ou institucional, que regula o uso do território. Para Silveira (2010, 

p. 134), “hoje, a indissociabilidade entre sistemas de objetos e ações pode ser 

abordada considerando os novos saberes e a ação tecnificada, as formas de 

organização e as normas públicas e privadas, sem os quais esse sistema técnico 

não funciona”. 

Assim, alicerçada na ideia de espaço geográfico como “um conjunto 

indissociável, solidário e contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações” 

(SANTOS, [1996] 2009, p. 51), a financeirização do território compreende distintas 

formas de organização do trabalho, do uso das técnicas, das normas e formas, no 

sentido de ampliar e intensificar o alcance espacial e social dos serviços financeiros. 

Tal ideia permite, entre outras coisas, captar a conexidade existente entre diferentes 

elementos do espaço encadeados em um mesmo processo, ainda que localizados 

em lugares distintos. Conforme salienta Silva (2005, p. 14187), o princípio de 

conexidade desenvolvido na geografia regional de Vidal de la Blache e tributário da 

ideia ritteriana de totalidade, se faz atual na medida em que “permite envolver na 

análise a natureza humana, a cultura e todo o conjunto complexo de “objetos e de 

ações” que constituem a tecitura do território”. 
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No campo das finanças, essa conexidade perfaz-se sobretudo, através das 

técnicas da informação e dos arranjos normativos autorizados pelas instituições que 

regulam o funcionamento do sistema financeiro. A técnica, mais precisamente, os 

objetos técnicos que dela se originam, constituem a base material capaz de tornar 

possível a difusão das finanças no território. Em contrapartida toda técnica nova 

sugere uma nova função e, por conseguinte, uma forma de regulação. Assim “a 

cada criação e implementação de objetos técnicos no território, configuram-se 

demandas por normas de uso e demandas sociais por regulação, e da soma destas 

resulta a densidade normativa que, de fato, é imensurável”. (ANTAS JR, 2005, p. 

43).  

Nesse caminhar, são elencadas algumas variáveis e dessa investigação, a 

saber: a técnica, a norma e a finança, os dois primeiros a serviço do último, sendo 

que a norma só incide sobre aquilo que já foi tecnicamente concebido. Elas 

possuem, portanto, uma hierarquização de relações, que influencia tanto na 

distribuição dos Programas, quanto na topologia dos fixos bancários, nos arranjos 

organizacionais e, por conseguinte, na divisão do trabalho bancário. O Organograma 

1 ilustra o esquema analítico que norteia a pesquisa. 

 

Organograma 1 – Caminhos teórico-metodológicos da pesquisa 

 

Fonte: SILVA, D. R, 2015. 
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O par dialético e sistêmico de objetos e ações que qualifica o espaço 

geográfico, possui como aspecto fundamental sua indissociabilidade, uma vez que 

são as ações que dão essência aos objetos ou, em outros termos, que lhes atribuem 

sentido filosófico. Os objetos, em contrapartida, são responsáveis por tornar as 

ações tangíveis e funcionais. Esse condicionamento ao uso da técnica, elemento 

existencial do meio construído, foi denominado por Santos (1994) de “território como 

norma” e se realiza pelas influências que as infraestruturas, as firmas, o meio 

ecológico e a própria sociedade exercem sobre as ações humanas. 

Por outro lado, também pode-se admitir uma verdadeira normatização do 

espaço geográfico pelos agentes que detêm o poder de regulação do território, seja 

ele estatal ou privado. Entre essas formas de normatização estão as normas éticas, 

religiosas e jurídicas4, o conjunto de leis que, codificadas ou não, regem a vida em 

sociedade. O “espaço retórico” tratado por Boaventura de Souza Santos (1979) 

aponta para a efetiva influência das normas jurídicas e daqueles que detém o seu 

controle, sobre a organização do território. Em conformidade com esse pressuposto, 

Contel (2011, p. 7) acrescenta que “as normas delimitam a dinâmica de cada ator na 

divisão social do trabalho, assim como procuram regular a distribuição dos 

elementos do espaço geográfico”. A essa influência que as normas exercem sobre a 

organização do território, Santos (1994) denominou “território normado” e é 

caraterizado por leis, emendas, resoluções, etc. 

Território como norma e o território normado possuem, cada qual, sua efetiva 

parcela de influência sobre a organização espacial. O peso de cada uma dessas 

categorias analíticas varia, contudo, em cada lugar. O estudo de Antas Jr, (2005) 

mostrou por exemplo, que há lugares com maior densidade normativa e que a 

natureza da regulação também não é a mesma para as duas categorias. Segundo 

ele (ANTAS, JR, 2005, p. 60), “no território normado, o elemento repressivo 

sobrepõe-se aos demais; no território como norma, o elemento comunicacional 

fornece o referencial diretor”.  

O estudo, portanto, parte do conceito de território como norma e território 

normado, privilegiando três variáveis significativas, a finança, a técnica e a norma. 

                                            
4 A respeito dos tipos e da influência das normas sobre o território ver: ANTAS JR, Ricardo Mendes. 
Território e regulação: espaço geográfico, fonte material e não formal do direito. São Paulo, 
Associação Editorial Humanistas, Fapesp, 2005. 



37 
 

Sob o âmbito dessas variáveis, elencaram-se conjuntos de elementos encadeados 

em diferentes processos espaciais, apreciados sob a ótica das seguintes categorias 

de análise geográfica: verticalidades/horizontalidades, densidade/rarefação, círculos 

de cooperação e racionalidades/contrarracionalidades.  

Não obstante, os programas de microcrédito (Crediamigo e Agroamigo) faram 

analisados a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental acerca do seu 

surgimento, caracterização e distribuição no território alagoano. A topologia dos fixos 

do BNB foi analisada a partir das técnicas e formas bancárias, assim como as 

influências da norma na sua dispersão. Também foi realizada uma pesquisa 

documental sobre os arranjos organizacionais do BNB com outras instituições 

financeiras, seguindo de seu mapeamento, permitindo uma análise das influências 

desses arranjos para a capilaridade dos seus programas de microcrédito. Por último 

foi realizada uma pesquisa de campo com assessores de microcrédito, agentes 

locais que trabalham com os referidos programas do Banco do Nordeste e seus 

clientes, em 12 municípios alagoanos, visando compreender a inserção e o papel 

desses agentes locais na divisão do trabalho. 

 Assim, além da proposta metodológica ora apresentada, o trabalho é 

estruturado em três Seções que buscam expressar, de forma sistemática, a 

pesquisa intitulada, Financeirização do território: a capilaridade dos programas 

Crediamigo e Agroamigo em Alagoas. 

 A Seção 2, Verticalização do sistema bancário e gênese dos programas de 

microfinanças do Banco do Nordeste do Brasil, versa sobre os processos que deram 

origem e norteiam a distribuição dos programas Crediamigo e Agroamigo em 

Alagoas. 

 A Seção 3, O “uso compartilhado” do território: a capilaridade dos Programas 

Crediamigo e Agroamigo em Alagoas, trata da flexibilidade normativa e dos arranjos 

organizacionais firmados para diversificar os produtos e ampliar a capilaridade dos 

programas de microfinanças no estado. 

 A Seção 4, Finanças de Proximidade: agentes de microcrédito e a 

creditização das zonas mais opacas do território alagoano, explicará a inserção e o 

papel de agentes locais como sujeitos da capilaridade do BNB nas áreas onde sua 

rede de fixos não conseguiu se capilarizar. 
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SEÇÃO 2. 

VERTICALIZAÇÃO DO SISTEMA BANCÁRIO E GÊNESE DOS PROGRAMAS DE 

MICROFINANÇAS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

 

 
 
 
 
 
 

 
 A abertura, externa e interna, dos 
sistemas nacionais, anteriormente 
fechados e compartimentados 
proporcionou a emergência de um espaço 
financeiro mundial. 

 
CHESNAIS, 1996. 
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2.1  Verticalização do sistema bancário e reestruturação do Banco do 

Nordeste nos anos 1990 

 

 

A atividade econômica do Estado na geração de demanda efetiva “é 

definitivamente incorporada à prática econômica do sistema capitalista para 

revigorá-lo”, escreveu Keynes ([1936] 1982, p. 16) refletindo sobre o papel 

estratégico do Estado como agente econômico. Na esteira das ideias keynesianas, 

os bancos oficiais, como mecanismos de drenagem e irrigação de recursos 

financeiros, exerceram papel de relevo5 na condução da política econômica 

brasileira, sobretudo nos anos que sucederam a primeira metade do século XX, 

marcados pelo nacional-desenvolvimentismo. 

 Doravante, a crise econômica intensificada no Brasil na década de 19806, 

aliada à retomada da democracia, precedeu sensíveis mudanças na forma de 

atuação do Estado no sistema financeiro. O ideário neoliberal gestado no governo 

de Fernando Collor e levado ao ápice por Fernando Henrique Cardoso a partir de 

1994, teve como principais fundamentos, as privatizações, a abertura comercial e 

financeira do território nacional. Conforme esclarece Joachim Hirsch, 

 

O dinheiro necessita da garantia oferecida pelo aparelho de coerção 
estatal, ou seja, ele deve ser controlado e regulado pelo Estado. Mas 
ele não é criado pelo Estado; surge da estrutura e da dinâmica do 
processo de valorização do capital mediado pela troca mercantil. Isso 
coloca limites definidos para a política monetária estatal (HIRSCH, 

2011, p.46). 
 

Visto dessa forma, o Estado passa a figurar como legitimador e viabilizador da 

reprodução capitalista, não como agente econômico, mas sobretudo como 

regulador. Assim, os novos conteúdos do sistema financeiro brasileiro expressam, 

não apenas do movimento de internacionalização das finanças, comandado por 

instituições multilaterais como o FMI, Banco Mundial e BID, a partir da década de 

                                            
5 Posteriormente às crises da década de 1930 foram criados vários bancos e agências de 
desenvolvimento no Brasil. Em 1942 foi criado o Banco de Crédito da Borracha, com foco no 
desenvolvimento da região Norte do País. Em 1952 foi criado o Bando do Nordeste do Brasil, com o 
objetivo de financiar atividades produtivas na região Nordeste. No mesmo ano foi criado o Banco de 
Crédito Cooperativo e o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDE) especializado no financiamento 
do setor industrial. Em 1964 foi Criado o Banco Nacional de Habitação (BNH), como foco o 
financiamento imobiliário. 
6 Para uma análise mais específica da crise financeira nesse período, recomenda-se a leitura do livro 
de Francisco Lopreato (2002): O colapso das finanças estaduais e a crise da federação. 
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1970, mas de sua conformidade com determinantes internos enraizados na 

formação socioespacial do País. 

Conforme alertou Santos (1999, p. 13), “a finança tornada internacional como 

norma contraria as estruturas vigentes e impõe outras”. No caso brasileiro, a 

renegociação da dívida externa nos governos Collor e FHC, saiu caro ao País que 

passou a ter seu sistema financeiro cada vez mais comandado de fora7. No que 

concerne às origens e desdobramentos dessa nova racionalidade econômica, Contel 

(2006, p. 177) lista três eventos que compõem os pilares desse processo. São eles: 

o Plano Real (Programa de estabilização da moeda), o PROES (Programa de 

Incentivo à Redução do Estado na Atividade Bancária) e o PROER (Programa de 

Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional). 

Com a estabilização macroeconômica da moeda e a exponencial redução das 

taxas de inflação nos primeiros anos de implantação do Plano Real, a 

“sobrevivência” de vários bancos públicos que dependiam das receitas 

inflacionárias8 ficou comprometida. Com a criação do PROES, em 1996, o governo 

buscou reduzir ao mínimo a presença dos bancos estaduais no sistema financeiro9, 

(com a extinção, privatização, transformação em agência de fomento, federalização 

ou saneamento) em troca do refinanciamento da dívida dos governos estaduais. No 

âmbito do PROER foi criada uma linha de assistência financeira para a transferência 

do controle administrativo de bancos deficitários para instituições financeiras mais 

sólidas. 

Esse processo de verticalização do sistema financeiro caracterizou-se 

também por uma federalização das instituições bancárias públicas, mediante à 

quase total extinção dos bancos estaduais em operação no País e a revitalização 

                                            
7 a) eliminarão a interferência governamental nos mercados de crédito e desenvolverão os mercados 
de capitais privados e os instrumentos de empréstimos em longo prazo; b) nivelarão as exigências de 
reserva legal para todos os instrumentos e instituições financeiras /.../ c) fortalecerão o ambiente 
operacional, mediante o aumento da competição entre os bancos e a introdução de um sistema de 
seguro de depósitos; d) apoiarão as reformas institucionais do Banco Central /.../; e) reestruturarão o 
sistema bancário estadual, mediante a liquidação ou a privatização dos bancos estaduais; e f) 
reformarão o sistema financeiro de habitação, mediante a eliminação do crédito direto e o 
desenvolvimento de fontes de recursos no mercado (WORLD BANK, 1988 apud VODOTTO, 2005). 

8 O peso das receitas inflacionárias no produto interno bruto (PIB) desse segmento havia alcançado 
68% em 1993, caindo bruscamente a partir de então, para 38% em 1994 e 2,5% em 1995 
(IBGE/ANDIMA,1997, p. 46). 

9  No Nordeste, o BANDERN (RN), o BDRN (RN) e o PRODUBAN (AL) foram postos em liquidação. 
O BANDEPE (PE), BANEB (BA), o PARAIBAN (PB), o Banco do Estado do Maranhão e o Banco do 
Estado do Ceará foram privatizados e o Banco do Estado do Piauí foi federalizado no âmbito do 
PROES. 
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patrimonial dos principais bancos oficiais. Concomitante à penetração do capital 

externo10, observou-se a inserção de novas técnicas e normas bancárias que 

passaram a dar suporte a atuação das instituições financeiros nacionais. Diante da 

perda de recursos propiciada pelo controle inflacionário, a necessidade de 

redefinição das estratégias de atuação dos principais bancos de controle federal se 

fez iminente. São incorporados novos fundos11 no intuito de fortalecer a carteira 

desses bancos no ambiente de competição que se assinalava com a 

desregulamentação do sistema financeiro. De modo que, alguns bancos oficiais 

passaram a dominar largamente determinados segmentos especializados da 

atividade bancária (Vidotto, 2005). 

A reforma dos bancos públicos federais teve por finalidade, atender aos novos 

ditames da participação do Estado na economia, reduzido aos setores tidos como 

estratégicos como a agricultura, a habitação e comércio. Ao mesmo tempo, buscou-

se evitar a sobreposição no mercado entre eles, intensificando as vocações 

bancárias: a Caixa Econômica Federal (CEF) inclinou sua carteira ao financiamento 

de infraestrutura urbana, bem como ao financiamento habitacional e à construção 

civil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passou a 

figurar como operador do Programa de Nacional de Desestatização, ocupando 

espaço de relevo no projeto neoliberal e consolidando-se pelo financiamento de 

longo prazo. Com uma carteira mais distribuída e com maior capilaridade, o Banco 

do Brasil (BB) é o que mais se aproxima da uma atuação dos bancos comerciais 

privados, destacando-se na área de financiamento rural. Já os bancos de 

desenvolvimento12 com escopo regional, a exemplo do Banco da Amazônia (BASA) 

e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), passaram por uma grande mudança 

organizacional.  Buscando suprir a ausência dos bancos estaduais na ação 

financeira pública, esses direcionaram suas carteiras, sobretudo aos mini, micro e 

pequenos produtores e empreendedores. 

                                            
10 Em 2010, a participação estrangeira no capital dos bancos múltiplos era de 64% (BACEN, 2010, p. 
45). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/Nor/relincfin/relatorio_inclusao_financeira.pdf>.  

11 Após a incorporação do BNH, a Caixa passou a utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS); O BNDES passou a operar com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT); O BASA incorporou o Fundo Constitucional de Financiamento da Região Norte (FNO) e; o 
BNB passou a operar o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). 

12 Segundo o Art. 1º da Resolução nº 394, de 3 de novembro de 1976, os Bancos de 
Desenvolvimento são instituições financeiras públicas não federais, constituídas sob a forma de 
sociedade anônima, com sede na Capital do Estado da Federação que detiver seu controle acionário. 



42 
 

Neste sentido, um dos principais ganhos que esse processo de reestruturação 

do sistema bancário brasileiro legou ao BNB, ocorreu ainda com a Constituição 

Federal de 1988, que resultou na criação do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste (FNE) pela Lei n. 7.827 de 1989. Juntamente com a criação do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO), ficou prevista a captação de 3% do produto 

da arrecadação dos impostos sobre venda de provimentos de qualquer natureza, a 

serem aplicados no setor produtivo das respectivas regiões segundo critérios 

populacionais. Isso conferiu ao BNB, o total de 1,8% do valor arrecadado a ser 

operacionalizado por ele na região Nordeste do País, passando a ser a partir de 

então, sua principal fonte de recursos. Entre as diretrizes de formulação dos 

programas de financiamento, o Artigo 3, I da referida Lei, previa “tratamento 

preferencial às atividades produtivas de pequenos e mini produtores rurais e 

pequenas microempresas”.  Além disso, Cardoso (2006) identifica três fatores que 

também estão relacionados à nova racionalidade do BNB. A saber: 

 
A vigência, na instituição, de um projeto de cooperação técnica internacional 
com o PNUD; a inquietação de um grupo de funcionários, que defenda uma 
ampliação da atuação do Banco para além da ação creditícia; e, sobretudo, 
a conjuntura criada no Ceará a partir da segunda metade da década de 80, 
expressa, principalmente, pela ascensão política de um grupo de 
empresários, que assumiram e modernizaram o padrão de gestão pública 
no Estado, transformando a experiência cearense em referência para vários 
estudos sobre gestão pública, no Brasil e no mundo (CARDOSO, 2006, 
p.13). 

 
 Conforme destacou o autor, ainda em 1993, foi firmado um convênio entre 

Banco do Nordeste e o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) visando a capacitação técnica e gerencial de cooperativas e 

associações, sob o enfoque do desenvolvimento local. O acordo que vigorou entre 

os anos de 1993 e 2000, buscou ampliar a política de atendimento a pequenos 

agricultores ligados à associações e cooperativas incluídas na carteira do Banco em 

1992. Na prática, além da concessão do crédito, incluiu-se também a capacitação 

dos associados e o acompanhamento da aplicação do montante recebido. 

Concomitante a esse processo, acrescia na esfera do Governo Federal, a 

consciência sobre as desigualdades sociais que se gestavam no território. De 

acordo com Braga (2013), havia naquele momento uma grande pressão dos órgãos 

de fiscalização pública em favor das iniciativas de combate à pobreza e ao 
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desemprego que se multiplicavam no País. A prioridade pelo “livre mercado” viria, 

portanto, acompanhada de alguns núcleos atenuantes no seio do Estado, 

responsáveis por investimentos sociais que, em tese, eram retroalimentados pelas 

iniciativas de crescimento econômico. 

Assim, em 1995 foi criado, pelo Decreto nº 1.366 da Presidência da República 

do corrente ano, o Programa Comunidade Solidária. Presidido pela então Primeira 

Dama Ruth Cardoso, o programa tinha como diretrizes principais, mobilizar recursos 

e formular estratégias de combate à pobreza e exclusão social no Brasil. Como 

prioridade na agenda do Programa, estava a oferta de microcrédito como forma de 

gerar emprego e renda. Seguindo nessa linha, foram instituídos em 1996, o 

Programa de Crédito Produtivo Popular13 (PCPP), operacionalizado pelo BNDES 

que repassava os recursos para os chamados Bancos do Povo14, e o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Para Elisa Kraychete (2005, p. 204), “a constituição de um mercado de 

microfinanças não se torna uma realidade como consequência de leis emanadas do 

mercado e manipuladas por alguma mão invisível”. Como qualquer outro mercado, o 

das microfinanças é um sistema politicamente construído e orientado segundo as 

racionalidades dos agentes que detém o controle sobre seu uso. Veja-se como 

exemplo: o presidente do Banco do Nordeste recém-nomeado, Byron Queiroz (1994) 

tinha seu modelo de gestão estreitamente alinhado aos projetos do Estado e, 

conforme assevera Santos e Gois (2012, p. 497) “tucano até a medula – era 

protegido do então poderoso governador do Ceará, Tasso Jereissati, um dos 

cardeais do PSDB, partido do presidente da República – vinha com o firme propósito 

de aplicar até a última linha o plano do governo neoliberal de FHC, no concernente 

aos bancos federais”.  

Como reflexo desse aparelhamento ideológico, parte considerável das 

mudanças organizacionais ocorridas no BNB, passaram a ser influenciadas por 

instituições de cunho internacional. O FMI e o Banco Mundial, à guisa de exemplo, 

passaram a exigir dos bancos federais brasileiros, a adoção do Acordo de Basileia 

                                            
13 Segundo o BNDES (1998), o Programa de Crédito Produtivo Popular - PCPP tem por objetivo 
promover a formação de uma rede de instituições capazes de propiciar crédito a 
microempreendedores, formais ou informais, que geralmente não têm acesso à rede bancária. 

14 Os Bancos do Povo, geralmente estão ligados a governos locais e funcionam sem supervisão de 
autoridade monetária. 
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Internacional15, como condição para a obtenção de empréstimos e como forma de 

regular a gestão de risco dessas instituições. As instituições de microfinanças que 

operam apenas com a oferta de microcrédito, em geral, não são sujeitas à 

regulamentação de prudência, devido à dificuldade de supervisionar pequenas 

instituições, das quais o interesse público não sofre dependência. No caso do BNB, 

sua obediência a Basileia exigiu uma profunda reestruturação de sua estratégia 

operacional (SOBREIRA e MARTINS 2011, p. 372).  

A partir de 1995, inicia-se um grande processo de mudança organizacional na 

instituição. Diante do quadro de fragilidade econômica que emergiu com a redução 

da liquidez enfrentada pelas instituições financeiras afetadas pelo Plano Real, a 

sustentabilidade econômica do Banco foi posta como prioridade, conforme lembram 

Oliveira e Vianna (2005, p. 252). A incorporação de novas receitas era condição 

fundamental para a efetivação dessa mudança, dada a perda de arrecadação pela 

estabilização monetária. 

Ademais, por intermédio do então Ministro da Fazenda – Pedro Malan, o BNB 

iniciou em 1996 as negociações com o Banco Mundial, visando obter fundos para a 

implantação do seu programa de microfinanças. Também foi contratada a empresa 

de capacitação técnica, Acción Internacional que, junto com funcionários do BNB e 

representantes do Banco Mundial realizaram pesquisas sobre experiências de 

programas de microcrédito na Indonésia (Banco Rakyat), Chile (Banestado e Bando 

del Desarollo), Colômbia (Finasol) e Bolívia (Banco Sol, Prodem, Cajá de los Andes).   

Outro evento importante foi a realização, em fevereiro de 1997, da 

Conferência Global do Microcrédito, organizada pelo Banco Mundial em Washington, 

que contou com representantes do Banco do Nordeste e outras instituições 

financeiras. Em novembro do mesmo ano, foi criado o programa de microcrédito 

inicialmente chamado de Central do Microcrédito do Nordeste, com um projeto-piloto 

em cinco agências nas cidades de Fortaleza, Recife, Aracaju, São Luís e Itabuna. 

Conforme afirma o então presidente do BNB, Byron Queiroz:  

 

[...] o Banco do Nordeste, numa iniciativa tomada a partir do governo 
federal, que foi a discussão do programa Comunidade Solidária, ainda em 
1996, incluiu na pauta de suas atribuições e procurou, no próprio ano de 
1996, o Banco Mundial, que era um dos organismos multilaterais que 

                                            
15 Resolução nº 2099, de 17 de agosto de 1994, esse acordo estabelece exigências mínimas de 
capital, que devem ser respeitadas por bancos, como precaução contra o risco de crédito. 
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haviam avançado mais com experiência no setor outros países (QUEIROZ, 
2000, p. 34). 

 

 Assim, o processo de verticalização do sistema bancário verificado no Brasil, 

teve significativa influência na reformulação das estratégias de atuação do BNB e se 

confunde com o projeto de desenvolvimento adotado pelo Banco Mundial 

operacionalizado em vários países da periferia capitalista, conforme destacou 

Kraychete (2005). Após assinar uma série de contratos de desempenho no valor de 

US$ 50 milhões com Banco Mundial, o Banco do Nordeste aderiu ao projeto 

internacional de desenvolvimento, pensado nos moldes neoliberais. O modelo tem 

como foco, a criação de mecanismos de oferta do microcrédito, que dariam suporte 

à expansão da produção e do consumo entre as classes mais pobres. 

 Como corolário desse processo, o BNB tornou-se o primeiro banco público de 

1º piso a oferecer microcrédito, isto é, o primeiro operar o crédito diretamente com o 

tomador final, o cliente. O BNB também passou a atuar na área de microcrédito rural 

pela incorporação dos fundos do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). Além dessas mudanças, foi realizada uma 

reorientação de cargos, o enxugamento do número de funcionários e a criação do 

departamento de microfinanças. Segundo o presidente da instituição, passariam a 

ser suas atribuições: 

 

(...) identificar e criar novas oportunidades de negócios; marcar presença 
local em todos os municípios da Região; mobilizar comunidades, priorizando 
a inserção dos mini e pequenos empreendedores; capacitar para o 
empresariamento; investir em tecnologia; construir parcerias locais e 
articular alianças nacionais e internacionais, de modo a promover a 
capacidade produtiva local (QUEIROZ, 2000). 

 

Dentre as iniciativas do novo modelo de atuação estava a criação do 

Programa Polos de Desenvolvimento Integrado, com o objetivo de potencializar o 

crescimento econômico de áreas especializadas, através da articulação local das 

atividades econômicas, institucionalizando parcerias entre o poder público (federal, 

estadual e municipal), a sociedade civil, na figura das associações comunitárias e a 

iniciativa privada. Nesta mesma linha de atuação, foi criado o Programa Farol do 

Desenvolvimento, um fórum de debates e de deliberações em que o eixo das 

discussões era o desenvolvimento local. A criação de uma nova marca para o Banco 
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(Figura 1 e 2), expressava o momento de reestruturação vivenciado pela instituição, 

ao mesmo tempo em que assinalava uma nova forma de uso do território. 

 
Fonte: BNB, 2015. 

 

 Fonte: BNB, 2015. 

 

Ressalte-se, no entanto, que a reestruturação do BNB não representou uma 

ruptura na sua tipologia tradicional, uma vez que a abertura de novas linhas de 

crédito, destinada sobretudo à população de baixa renda, não suprimiu outras linhas 

de financiamento na composição de sua carteira de crédito. O Banco do Nordeste 

continuou institucionalizado e atuando como banco múltiplo16 e com uma carteira 

diversificada, priorizando, contudo, o mercado das microfinanças. Essa mudança 

não se deu apenas com o redesenho de sua carteira, pois também exigia a criação 

de novos mecanismos de ação, capazes de levar a presença do banco a todos os 

municípios da região. 

                                            
16 Instituição financeira privada ou pública que realiza as operações ativas, passivas e acessórias das 
diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimento 
e/ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, 
financiamento e investimento. Essas operações estão sujeitas às mesmas normas legais e 
regulamentares aplicáveis às instituições singulares correspondentes às suas carteiras (BCB, 2014). 

Figura 1 – Logomarca antiga do BNB 

Figura 2 – Logomarca nova do BNB 
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Conforme esclarece Santos ([1996] 2009, p. 94), a materialidade do território 

é, ao mesmo tempo, “uma condição para a ação; uma estrutura de controle, um 

limite à ação; um convite à ação. Nada fazemos hoje que não seja a partir dos 

objetos que nos cercam”. Logo, as ações dependem dos objetos para serem 

efetivadas e, com a atividade bancária isso também não foge à regra. O fato de ter 

sua trajetória histórica estreitamente atrelada às políticas do Estado 

desenvolvimentista, levou o BNB a instalar suas agências nos principais centros 

urbanos, onde se desenvolveram as atividades economicamente mais produtivas. 

Foi montada, portanto, uma geografia dos fixos do Banco que dificilmente poderia 

ser desfeita. 

 O redesenho de seu público-alvo conduziu à ampliação do seu recorte 

territorial de atuação e uma grande pulverização do mercado potencial de clientes. 

Sua rede de fixos tradicionais, composta por 170 agências em 1995 era, portanto, 

numericamente incapaz de se fazer presente nos 1.873 municípios distribuídos por 

sua área de jurisdição.  O Mapa 1 expressa a distribuição da rede de agência do 

Banco do Nordeste nesse período. 
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Mapa 1 – Nordeste brasileiro: distribuição das Agências do BNB (1995) 

 

 

A topologia bancária certamente constitui um dos elementos essenciais à 

capilaridade das finanças. Os sistemas de fluxos, suscitam a existência de uma base 

material através da qual as operações são processadas. Entretanto, como pode ser 

observado no Mapa 1, extensas áreas do Nordeste brasileiro, que abrigavam boa 
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parte do seu público-alvo, eram desassistidas por sua rede de agências. Esse fixo é 

fundamental uma vez que, dos muitos serviços bancários, a análise e administração 

do crédito está entre aqueles que dificilmente podem ser realizados por agentes não 

bancários ou de forma automatizada, pois requerem certa capacidade analítica, isto 

é, um trabalho especializado frequentemente desempenhado nas agências. Esse 

modelo convencional de atuação dependia do deslocamento do pretenso cliente de 

outros municípios até a unidade operadora. 

No cenário em tela, foram criados outros dois programas, cujo objetivo era 

levar os serviços bancários mais simples nas localidades onde o BNB não possuíam 

agência fixa. Em 1996 foi criado o Programa Agentes de Desenvolvimento. Em 

parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, foi realizado 

um treinamento com uma equipe de 418 funcionários do BNB, que passaram a se 

deslocar para as comunidades divulgando, orientando e recolhendo propostas de 

crédito para serem avaliadas nas agências. De acordo com Maria José Chaves 

(1997), coordenadora do Programa, a cada agente foi estipulado um número médio 

de quatro municípios a serem atendidos. No ano seguinte, foi criado o Programa 

Agência Itinerante, que consiste no deslocamento físico da unidade operadora para 

disponibilizar produtos e serviços aos clientes, sobretudo no que se refere a 

orientação técnica, cadastramento, recebimento de projetos, liberação de operações 

de financiamento, capacitação e outros. O deslocamento obedece a um sistema de 

rodízio, que prioriza os municípios com maiores demandas. 

 A fluidez dos processos operacionais de concessão do crédito, constituiu o 

grande “gargalo” enfrentado pelo BNB durante seu processo de mudança 

organizacional. Isso por que, houve um grande fatiamento dos recursos a serem 

aplicados em função da exponencial redução dos valores financiados. Recursos que 

antes eram liberados de uma só vez, passaram a ser fragmentados em até mil 

operações, o que constitui um problema ao se considerar todas as etapas do 

processo: divulgação das condições de crédito, recolhimento da proposta, análise de 

crédito, liberação do montante e reembolso. O ativo do BNB foi historicamente 

concentrado em atividades de elevado mérito econômico. Dar vasão a esse ativo 

priorizando os micro e pequenos empreendedores representou um dos aspectos 

mais relevantes da sua nova racionalidade.  

De acordo com Oliveira e Vianna (2005, p. 320), em 1995, o BNB realizou 

67,9 mil financiamentos, no ano seguinte esse número subiu para 144,3 mil, em 
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1997, o número de financiamentos era de 286,8 mil e, em 1988 passou para 517,4 

mil. Como expressão disso o microcrédito passou a dominar sua carteira nos anos 

que se seguiram chegando a representar a quase totalidade do número de 

financiamentos ao fim da década, conforme se verifica nos Gráficos 1 e 2. 

 
Gráfico 1 - BNB: composição da carteira, por porte do tomador (1999) 

 
 

Fonte: BNB/Relatório de Gestão, 1999.  

Organização de dados: SILVA, D. R. 

 

 

Gráfico 2 – BNB: número de contratos, por porte do tomador (1999) 

 
 

Fonte: BNB/Relatório de Gestão, 1999.  

Organização de dados: SILVA, D. R 

 

 

Em 1999 mais da metade da carteira do BNB já era destinada aos mini, micro 

e pequeno produtores. Isso representou 98,1% dos contratos, o que evidencia uma 

estratégia claramente voltada para esse segmento da economia. Houve portanto, o 

encadeamento de eventos que, na visão de Cardoso (2006), conduziram à 

incorporação de uma nova estratégia de ação pelo Banco do Nordeste, tendo como 
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enfoque o segmento do microcrédito. Tal processo não se constituiu puramente 

endógeno nem apenas um reflexo de fatores externos ao País, mas um 

entrelaçamento de interesses entre instâncias públicas e privadas envolvidas em 

projetos internacionais, nacionais e regionais nos quais o Banco do Nordeste esteve 

inserido. 

Em 2005, o BNB criou o Programa de Microcrédito Rural Agroamigo. Com 

uma metodologia alternativa à operacionalização do Pronaf, foi criada uma estrutura 

de assessores de microcrédito responsáveis por difundir o microcrédito rural nos 

lugares desprovidos de fixos bancários. Juntamente com o Crediamigo, em suas 

respectivas áreas de atuação, eles se tornaram os dois maiores programas de 

microfinanças do País, ocupando espaço de relevo na carteira do Banco do 

Nordeste. Em dezembro de 2014, o BNB contava com 3.947.17917 clientes em todos 

os seus serviços, destes 2.802.504 (71%) eram clientes de seus dois principais 

programas de microfinanças. A Tabela 1 é bastante ilustrativa quanto a dimensão da 

participação do BNB no segmento do microcrédito no cenário nacional. 

 

Tabela 1 – Carteira de microcrédito dos bancos oficiais e OSCIPs (2014) 

Banco 
Recursos 

emprestados (R$) 

(%) Contratos 

realizados 

(%) Clientes 

atendidos 

(%) 

Banco da Amazônia 68.854.861,24 1% 10.853 0,3 39.663 1% 

Banco do Nordeste  7.124.844.459,31 66% 3.871.908 70% 3.854.919 72% 

Caixa Econômica Federal  1.147.855.099,23 10% 671.783 12% 505.879 9% 

Banco do Brasil 2.182.134.022,00 20% 883.046 16% 851.565 16% 

OSCIPS 314.966.341,54 3% 87.096 1,7% 98.040 2% 

Total 10.838.654.783,32 100% 5.524.686 100% 5.350.066 100% 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego/Relatório PNMPO, 2015. 

 

O Banco do Nordeste administra largamente, a maior carteira de microcrédito 

entre as instituições financeiras no País. Vale ressaltar ainda que, além de ser 

responsável por 66% dos recursos emprestados e 72% dos clientes das instituições 

que ofertam microcrédito, sua atuação é regionalmente concentrada no Nordeste 

                                            
17 Disponível em: http://www.bnb.gov.br/documents/50268/54349/df_dezembro_2014v2/bc3ab45a-
4c08-4e66-ba3b-0a9457b6750a. Acesso em: 14 ago. 2015.  
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brasileiro, o que reafirma sua importância nessa porção do território.  O Crediamigo 

responde por 49% da carteira ativa de microcrédito do Banco do Nordeste, com R$ 

2,6 bilhões. Aliás dos 5,3 milhões de clientes de linhas de microcrédito existentes no 

País, 2,3 milhões, ou seja 43,3%, são do Crediamigo. O Agramigo, por sua vez, 

ocupa 51% da carteira ativa de microcrédito do Banco do Nordeste com R$ 2,7 

bilhões emprestados em 2014 e 1,5 milhões clientes atendidos, 28,3% do total no 

País. A Figura 3 ilustra as logomarcas dos dois maiores Programas de microcrédito 

do País. 

 

Figura 3 – Logomarcas dos Programas Crediamigo e Agroamigo 

 

Fonte: BNB, 2015. 
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2.2 O Programa Crediamigo e a difusão do microcrédito nos municípios 
alagoanos 

 

 

A desburocratização do acesso ao crédito entre as classes de rendas 

menores, constitui um dos aspectos da reformulação do sistema financeiro. Para 

Medeiros (2013), a maior oferta de serviços financeiros acompanha o concomitante 

aumento do consumo nesse estrato da sociedade que passou a ser atrativo à firma 

bancária. Diferentes formas de crédito pessoal passaram a fazer parte da carteira 

dos bancos, inicialmente de médio e pequeno porte e instituições financeiras não 

bancárias (SILVA, 2012). Essa nova realidade desencadeou igualmente a 

diversificação dos mecanismos de difusão do crédito. De acordo com Silveira (2009, 

p. 65),  

 

Nos dias de hoje, existe uma oferta extraordinária de crédito de instituições 
financeiras bancárias e não-bancárias, redes, franquias e outlet de 
eletrodomésticos, roupas e materiais de construção. Uma profusão de 
formas de crédito pessoal favorece o aumento do consumo e, 
simultaneamente, o endividamento, a inadimplência e a insolvência. 

 

É preciso, contudo, diferenciar, como fez Fernando Nogueira da Costa (2010), 

as diferentes modalidades de crédito destinadas à população de baixa renda, uma 

vez que representam formas distintas de uso do território pelas instituições 

provedoras desses serviços. A própria ideia de microfinanças é carregada de 

ambiguidades, podendo apresentar uma diversidade de termos subjacentes. A 

necessidade de delimitação é verdadeira sobretudo por que, do ponto de vista 

regulatório, as instituições autorizadas a conceder crédito obedecem a um 

arcabouço jurídico específico para cada modalidade de serviço prestado. Faz-se 

mister, portanto, situar o objeto desta análise (microcrédito) quanto ao seu 

enquadramento institucional. 

Na literatura sobre as microfinanças é comum a encontrar diferentes 

acepções sobre um mesmo conceito e, mesmo os órgãos especializados utilizam 

definições muito divergentes em relação às microfinanças e conceitos adjacentes. 

Acerca do microcrédito, o problema metodológico se repete, alguns tomam por 

critério a “população excluída do setor bancário” como é o caso do SEBRAE (2001), 

outros preferem utilizar o “pequeno valor do montante emprestado” como 
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discernimento, a exemplo do BNDES (2002). O Conselho da Comunidade Solidária, 

por sua vez, juntou esses dois e ainda incluiu outros, para constar o que se segue:  

 
Microcrédito é a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos 
empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema 
financeiro tradicional, principalmente por não oferecer garantias reais. É um 
crédito destinado à produção (capital de giro e investimento) e é concedido 
com o uso de metodologia específica (BARONE, 2002, p. 11). 

 
 Sem querer insistir no mérito dessa discussão, sob pena de desviar o foco do 

trabalho, buscou-se adotar um conceito único definido na Lei n. 11.110 de 2005, que 

serviu de parâmetro para a regulamentação das instituições de microfinanças. O 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado teve entre seus objetivos, 

acabar confusão conceitual que existia em torno do termo, especificando ao máximo 

um de seus subconjuntos, o microcrédito produtivo e orientado. A partir dessa Lei, 

buscamos aqui definir de forma ascendente, os demais termos dos quais este último 

é tributário, conforme se segue na Figura 4. 

 

Figura 4 – Definição de conceitos no âmbito das microfinanças 

 
Fonte: adaptado da Lei 11.110 de 2005. 

Elaboração gráfica: SILVA, D. R. 

   

 Conforme se pode verificar, as características do microcrédito produtivo e 

orientado, diferem substancialmente das demais formas de crédito pessoal. Embora 

o Programa Crediamigo, assim como as diferentes formas de crédito pessoal 

apresentem a população de baixa renda como público-alvo, os fatores que 

conduziram a sua capilaridade junto a esse público não são os mesmos. Primeiro 

Todos os serviços financeiros destinados à população de baixa renda, 
incluindo: empréstimos, seguros, depósitos a prazo, abertura de 
contas, cartões de crédito, etc. 

Crédito concedido em pequenos montantes, à população de baixa 
renda, sem a exigência de garantias reais. 

Crédito concedido em pequenos montantes, para o financiamento de 
atividades produtivas de pequeno porte. 

Crédito concedido a empreendedores de atividades de pequeno porte, 
com acompanhamento e orientação de pessoa especializada na 
atividade. 

  Microfinança      Microcrédito       Microcrédito Produtivo      Microcrédito Produtivo e Orientado 
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porque ambos estão sujeitos a formas de regulação bem específicas. Silva (2012) já 

mostrou, por exemplo, que o crédito pessoal passou por um processo de 

“desregulação” que permitiu uma maior capilaridade, podendo ser incorporado por 

toda espécie de instituições financeiras bancárias e não-bancárias. Já no que se 

refere ao microcrédito produtivo, houve uma série de normas restritivas que 

delimitaram, em um reduzido número de tipologias, quem poderia conceder esse 

tipo de crédito (CHAVES, 2012).  

 Outro ponto importante diz respeito à natureza do crédito. O crédito pessoal é 

consuntivo, isto é, destina-se ao consumo e se exprime em forma de empréstimo 

pessoal, crédito consignado, cheque especial, cartões de crédito, crédito veículo, 

crédito 13º salário, entre uma infinidade de outros. No que diz respeito ao 

microcrédito produtivo, verifica-se a delimitação de uma metodologia específica para 

sua operacionalização, que restringe como tomador apenas microempreendedores 

engajados em alguma atividade econômica (MAIOLI, 2005).  

 O desenho do microcrédito implementado pelo Banco do Nordeste em 1998, 

seguiu os moldes estabelecidos pelo Banco Mundial, face à necessidade de 

reorientação de mercado imposta ao BNB no decorrer do processo de 

reestruturação bancária verificado na década de 1990. O modelo adaptado à 

realidade brasileira é inspirado na experiência do Grameen Bank, criado por 

Muhammad Yunus em 1983, em Bangladesh, e tornado referência no combate à 

pobreza por instituições internacionais como a ONU. 

 Yunus era professor de economia na Universidade de Chittagong em 

Bangladesh em 1976 quando, em meio a uma grande crise econômica do País, 

passou a conceder pequenos empréstimos a mulheres que não tinham acesso direto 

ao sistema financeiro. Ao provar que os pobres são merecedores de crédito, no 

sentido da confiança e do retorno financeiro, Yunus conseguiu apoio econômico de 

instituições internacionais e bancos privados para criar o Banco Grameen. Depois de 

muitas tentativas e erros, ele criou uma metodologia baseada em duas inovações 

principais: 

 

▪  Aval Solidário – baseia-se na formação de grupos de cinco pessoas (não 

aparentadas) da comunidade atendida, que se responsabilizam mutuamente 

pelo pagamento integral dos empréstimos e; 
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▪  Agente de Crédito – a análise e o acompanhamento do direcionamento do 

crédito é feita por uma pessoa especialmente capacitada, vinculada ao banco. 

 

 O juro cobrado era abalizado por uma taxa básica de mercado (no Brasil seria 

a taxa SELIC) e não exigia garantias reais de pagamento da dívida, que era feita em 

pequenas amortizações semanais ou bissemanais. O credito era concedido de 

forma individual, porém seu pagamento era de responsabilidade conjunta, com isso 

ele transferiu o “risco do crédito” para seus próprios tomadores que se pré-

selecionavam e cobravam-se entre si com vistas ao possível racionamento dos 

empréstimos em caso de inadimplência. Conforme destaca Yunus, 

 

O indivíduo isolado tem tendência de ser imprevisível e indeciso. Num grupo 
ele se beneficia do apoio e do estímulo de todos e, com isso, seu 
comportamento se torna mais regular e ele passa a ser um financiado mais 
confiável. A pressão mutuamente exercida – de modo às vezes sutil, às 
vezes nem tanto – mantém os membros do grupo em consonância com os 
objetivos mais amplos do programa de crédito (YUNUS, 2010, p. 135). 

 

O Grameen Bank não financia consumo, destinando-se exclusivamente ao 

financiamento de atividades produtivas de pequeno porte. Nas palavras de Costa 

(2010, p. 3) “sua revolução financeira foi dar crédito ao trabalho, quando sempre se 

deu ao capital”. Com índices de inadimplência que margeavam 1%, Yunus ficou 

conhecido mundialmente como o “banqueiro dos pobres” e foi laureado em 2006, 

com o Prêmio Nobel da Paz.   

Outras experiências de microcrédito no Brasil, que antecederam a 

implantação do Crediamigo, também serviram de balizamento para a formatação do 

Programa. A primeira delas foi o Programa UNO (União das Nordestina de 

Assistência a Pequenas Organizações), criada em 1973. Financiando pequenos 

investimentos do chamado “setor informal” nos estados de Pernambuco e Bahia, a 

UNO foi extinta após dezoito anos de atuação, sobretudo por não conseguir tornar 

financeiramente sustentáveis suas ações. A CEAPE/RS (Centro de Apoio a 

Pequenos Empreendimentos Ana Terra) foi a primeira Organização Não 

Governamental a replicar a metodologia dos Grupos Solidários no Brasil em 1987. 

Seu modelo foi expandido para outros estados do País constituindo a Rede 

CEAPE18.  

                                            
18 A CEAPE é, atualmente a maior concorrente do Crediamigo em alguns estados do Nordeste como, 
Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio grande do Norte. 
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O Banco da Mulher em 1989 também inaugurou o mesmo sistema de 

financiamentos na Bahia, todavia, como o próprio nome sugere, seus financiamentos 

se destinavam exclusivamente ao público feminino. Em 1995 a Portosol – Instituição 

Comunitária de Crédito, criada pela Prefeitura de Porto Alegre em parceria com a 

sociedade civil, também passou a conceder empréstimos a microempreendedores. 

No ano seguinte surgiu a Viva Cred por iniciativa do Movimento Viva Rio, com o 

objetivo de financiar microempreendedores de baixa renda na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ. A maior parte desses Programas contou com o apoio de instituições 

financeiras internacionais como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), 

a Inter-American Fundation – IAF e UNICEF (United Nations Children's Fund).  E 

também organismos de assistência técnica, destacando-se entre elas, duas que 

dominava o mercado: a Sociedade Alemã de Cooperação Técnica (GTZ) e Accion 

Internacional. 

Entre os desdobramentos desse movimento de expansão do microcrédito, 

intensificado no Brasil a partir da segunda metade da década de 1980, está a 

criação do Programa Crediamigo – Central de Microcrédito do Nordeste, em 1998. 

Representantes do Banco Mundial e da empresa de assistência técnica Accion 

Internacional auxiliaram na formatação do Crediamigo e no treinamento inicial de 

uma equipe de funcionários selecionada pelo BNB, responsável por operacionalizar 

o Programa nos anos iniciais de sua atuação. A estratégia de desenvolvimento local 

com foco no agente produtivo, inicialmente se deu em parceria com o Programa 

Agentes de Desenvolvimento que enviava funcionários especializados às 

localidades onde os clientes desenvolvem seus empreendimentos. Lá era 

formalizada uma proposta de crédito que era encaminhada e analisada por 

funcionários do Banco do Nordeste nas agências, onde ocorre o deferimento e 

liberação dos recursos. 

O Programa apresenta grande permeabilidade nas economias mais pobres 

sobretudo por não exigir, que os clientes apresentem garantias reais de liquidação 

da dívida. O programa utiliza a metodologia dos Grupos Solidários formados por três 

a dez pessoas, como pré-requisito a obtenção do crédito, que é desembolsado de 

forma individualizada, mas o grupo se responsabiliza pelo pagamento conjunto das 

parcelas. Logo, o conhecimento e a confiança mutua substituem a garantia.  Para 

Singer, “esta confiança é fundamental, pois os pobres têm poupanças parcas e que 

são de enorme importância para eles” (SINGER, 2000, p. 152).  
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Considerado atualmente o maior programa de microcrédito do País, a 

representatividade do Crediamigo é impulsionada pelo tímido crescimento desse 

setor face aos demais ramos do sistema financeiro. Esse panorama se justifica por 

alguns fatores: o primeiro deles é o reduzido número de tipologias institucionais 

habilitadas a ofertar microcrédito, ficando restrito apenas aos Bancos de 

Desenvolvimento, às Agências de Fomento, Cooperativas de Crédito, Instituições 

Financeiras Operadoras (IFO), Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) e Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCM). Além 

disso, o microcrédito produtivo e orientado é mais custoso que o crédito 

convencional, uma vez que as etapas de acompanhamento são desempenhadas no 

local de trabalho e o retorno financeiro é reduzido em relação a outras modalidades 

de crédito. 

O Conselho Monetário Nacional também impôs uma série de normas 

restritivas quanto à atuação das instituições financeiras não bancárias a exemplo da   

Resolução n. 2.874, de 26 de julho de 2001, que limitou juridicamente a atuação das 

SCM’s e OSCIP’s, vedando o uso da palavra “banco” para essas instituições, 

delimitando recortes espaciais específicos à sua atuação e, estabelecendo limites 

mínimos de capitais na execução da atividade, além da consequente proibição de 

captação de depósitos do público. Para pequenas instituições torna-se quase 

sempre difícil competir com bancos públicos que operam com receitas subsidiadas. 

Assim, “quando chegou a vez da regulação dos “bancos dos pobres”, a repressão 

financeira substituiu a excessiva liberalização” (COSTA, 2010, p. 6). 

A primeira função do sistema de crédito é a “mobilização do dinheiro como 

capital” (HARVEY [1982] 2006), isto é, a possibilidade de, através da circulação e do 

tempo de retorno, embutir uma taxa de juros que permita aumentar o montante 

inicial. Pela lógica financeira, o crédito representa um compromisso que o mutuário 

assume de pagamento futuro da dívida contraída mediante a “antecipação do 

proveito das coisas” como diria Baudrillard (2008, p. 171). Portanto, sua 

disponibilidade está associada, entre outras coisas, ao provimento de garantias que 

representem menos riscos aos bancos. As relações com o público de baixa renda, 

por sua vez, representam um terreno instável, dada a ausência de garantias 

institucionais de atividades não normatizadas. Acrescente-se a isso o baixo nível de 

capitalização de suas atividades, o que as tornam pouco atrativas aos bancos 

privados. Conforme esclarece Paul Singer,  



59 
 

 

O público de baixa renda definitivamente é incompatível com os interesses 
e a lógica dos bancos privados. O valor de seus depósitos passivos e ativos 
é insuficiente para que o spread entre a taxa de juros ativa e passiva possa 
cobrir os custos de seu processamento. Tais custos consistem na 
manutenção de agência, no pagamento de funcionários etc. e só são 
cobertos por operações de determinado valor mínimo para cima (SINGER, 
2000, p. 151). 

 
 O trabalho de Pimentel e Kerstenetzky (2008) também não deixa nenhuma 

dúvida a esse respeito.  Eles analisaram o comportamento dos bancos comerciais 

após a Lei n. 10.735, de 11 de setembro de 2003 do Governo Federal, que 

estabelece a aplicação de recursos correspondentes a 2% dos depósitos à vista 

captados pelos bancos comerciais, exclusivamente em operações de microcrédito, 

sob pena de ter esse valor devolvido ao Banco Central, caso não sejam utilizados 

para essa finalidade. A pesquisa mostrou que os bancos comerciais têm, de um 

modo geral, preferido não aplicar os recursos previstos na lei. Segundo os autores, o 

alto custo operacional é incompatível com as reduzidas taxas de juros, fixadas no 

valor de 2% para as operações de microcrédito, podendo chegar a 4% nas 

operações de microcrédito produtivo e orientado, ficando consideravelmente abaixo 

das taxas de crédito pessoal. A quantidade de instituições autorizadas a 

operacionalizar microcrédito produtivo e orientado são as que se seguem na Tabela 

2. 

 

Tabela 2 – Quantitativo de instituições habilitadas a ofertar microcrédito e número de clientes ativos 

Constituição Jurídica Instituições Habilitadas Clientes ativos % 

Agência de Fomento 10 19.138 0,5% 

Banco Cooperativo 1 --- --- 

Banco de Desenvolvimento 4 1.862.239 52,2% 

Cooperativa Central de Crédito 7 --- --- 

Cooperativa de Crédito 292 39.351 1,1% 

IFO – Instituição Financeira Operadora 12 1.517.411 42,5% 

OSCIP 161 64.553 1,8% 

SCM 26 63.127 1,7% 

Sociedades Operadoras de MPO 2 --- --- 

Total 515 3.565.819 100% 

Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego, 2015. 
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 De acordo com a Tabela 2, as cooperativas de crédito e as organizações de 

sociedade civil de interesse público concentram o maior número de instituições 

autorizadas a prestar serviços de microcrédito produtivo e orientado. Entretanto o 

maior número de clientes ativos pertence aos bancos de desenvolvimento e às 

instituições financeiras operadoras IFO. Juntos, eles foram responsáveis por 94,7% 

do público que contraiu microcrédito em 2014. A maior participação de bancos 

comerciais no segmento do microcrédito, se deve sobretudo à implantação do 

Programa Crescer do Governo Federal em 2011, que incluiu importantes bancos 

públicos como a CEF, o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia no Plano Brasil 

Sem Miséria. Com isso, esses bancos passaram a dedicar uma parte maior de suas 

receitas à concessão do microcrédito. 

 A despeito dos incentivos à expansão do microcrédito intensificado a partir do 

Governo Lula (MIGUEL, 2012), os resultados são ainda pouco expressivos, face aos 

números alcançados pelo Crediamigo. O Programa acumula em 2015, mais de 24 

milhões de contratações e mais de 2 milhões de clientes ativos. A redução contínua 

das taxas de juros19, praticadas no âmbito do Programa através de subsídios 

governamentais, inibiu notadamente outras iniciativas dessa natureza polo sistema 

bancário privado. O Crediamigo, pelo contrário, aumentou significativamente sua 

participação nos financiamentos a microempreendedores ao longo dos anos, 

conforme explicitado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Crediamigo: clientes ativos e carteira ativa (2003-2015) 

 

Fonte: BNB/Crediamigo, 2015. 

                                            
19 De 3,95% a.m. em 2005, passou para 2,95% a.m. em 2007, depois para 0,99% a.m. em 2009, para 
0,65% a.m. em 2011 e, para 0,41% a.m. em 2013. 
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 O Gráfico 3 ilustra um exponencial crescimento do número de clientes e dos 

montantes desembolsados pelo Programa ao longo dos anos. Apensar das 

reduzidas taxas de juros, dos custos com orientação e acompanhamento do 

empréstimo, o Programa se mostra lucrativo e autossustentável. Para formalizar o 

pedido de empréstimo o cliente precisa apresentar cópias dos documentos básicos: 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), documento de identificação com foto e 

comprovante de residência. Ao longo dos anos o Crediamigo tem deixado de ser um 

programa de microcrédito e se tornado um programa de microfinanças, devido à 

incorporação de novos produtos, conforme pode se constatar no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Produtos oferecidos pelo Programa Crediamigo (2015) 

Produto Direcionamento 
(R$) Valores 
financiados 

Juros* 
(a.m.) 

Garantia 

Giro Solidário 
Aquisição de matéria prima/mercadorias e pequenos 
equipamentos. 

3.100,00 a 
15.000,00 

1,20% Grupo 
solidário 

Giro Investe 

Aquisição de matéria-prima ou mercadorias, móveis 
utensílios, máquinas e equipamentos 

300,00 a 
15.000,00 1,20% Coobrigado 

Investimento 
fixo 

Recursos destinados para investimento fixo, podendo 
admitir até 35% do crédito para capital de giro associado. 

300,00 a 
8.000,00 1,20% Coobrigado 

Giro Popular 
Solidário 

Aquisição de matéria prima/mercadorias e pequenos 
equipamentos. 

100,00 a 
3.000,00 

0,41% Grupo 
Solidário 

 

Comunidade 
Capital de giro produtivo, melhoria da infraestrutura do 
local do empreendimento ou moradia e aquisição de 
pequenas ferramentas. 

100,00 a 
1.000,00 

0,41% Grupo 
Solidário de 

11 a 30 

Conta 
corrente 

Isenta de tarifas de abertura e manutenção de conta, com movimentação por meio do Cartão de 
Débito, o qual permite a realização de saques nos terminais de autoatendimento do Banco do 
Nordeste, rede compartilhada e compras a débito nos estabelecimentos credenciados. 

Seguro 
Prestamista 

Quando contratado, e em caso de morte do segurado, garante a liquidação do financiamento existente 
no Banco. Valor do prêmio depende do valor do financiamento e do prazo, a uma taxa fixa de 0,029% 

Cartão de 
Débito 

Com esse cartão, o correntista poderá movimentar sua conta no Banco do Nordeste e na rede 
compartilhada (Banco do Brasil e Banco 24 Horas), além de realizar compras em toda a rede 
credenciada Visa no Brasil. 

Fonte: Sitio eletrônico do Banco do Nordeste. Acesso: 09 de abr. 2015 

Organização de dados: SILVA, D. R. 

* Posição para abril de 2015. 

 

 A facilidade para a obtenção do crédito repercute na capacidade de 

penetração do Programa junto público de menor renda. Isso pode ser facilmente 
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verificado na composição da sua carteira ativa (Gráficos 4 e 5), com predomínio dos 

dois produtos que menos exige garantias por parte do cliente. Os setores da 

economia aos quais o Programa se propõe a financiar, também constituem um 

importante indicativo de suas estratégias de capilaridade. Neste quesito, o comércio 

ocupa amplo espaço na sua carteira de crédito, refletindo sobretudo, a natureza 

dessa atividade e sua constante necessidade de capital de giro para repor seus 

estoques. 

 

Gráfico 4 – Crediamigo: composição da carteira por setor de atividade (2014) 

 

Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 

Organização de dados: SILVA, D. R. 

 

Gráfico 5 – Crediamigo: composição da carteira por produto 2014 

 

Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 

Organização de dados: SILVA, D. R. 
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valores que variam entre R$ 3.100,00 e R$ 15.000,00 no primeiro caso e R$ 100,00 

a R$ 3.000,00 no segundo. A principal finalidade é o capital de giro para o pequeno 

comércio que representa 90% de sua carteira. Aliás, a pulverização da carteira de 

crédito em pequenos montantes, ampliou consideravelmente o horizonte de atuação 

do BNB, que passou a ter, no público de baixa renda, um extenso e impreciso 

número de pequenos empreendimentos passíveis de financiamento. As atividades 

financiadas pelo Crediamigo são agrupadas da seguinte forma: 

 
▪  Indústria – Marcenarias, sapatarias, carpintarias, artesanatos, alfaiatarias, 

gráficas, padarias, produções de alimentos...;  

▪  Comércio – Ambulantes, vendedores em geral, mercadinhos, papelarias, 
armarinhos, bazares, farmácias, armazéns, restaurantes, lanchonetes, 
feirantes, pequenos lojistas, açougueiros, vendedores de cosméticos...; 

▪ Serviços – Salões de beleza, oficinas mecânicas, borracharias... 

 
Para esses pequenos empreendedores, o crédito institucional representa uma 

das poucas formas de escapar dos altos juros cobrados pelo crédito pessoal, que 

não raramente representa uma verdadeira “institucionalização da agiotagem” para 

usar as palavras de Singer (2000). Com o Crediamigo, o BNB passou a emprestar 

pouco a muitos e, isso é tão mais significativo quando se considera o perfil do 

público-alvo do Programa, constituído sobretudo, por uma parcela massiva de 

pessoas de baixa renda e baixa escolaridade que, não sendo absorvidos pelo 

mercado de trabalho nas cidades do Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito 

Santo, buscaram abrir o seu próprio negócio. Os Gráficos 6 e 7 são representativos 

do perfil de seu público-alvo. 

                           

Gráfico 6 – Crediamigo: renda familiar mensal dos clientes (2014) 

 

Fonte: BNB/ BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 

Organização de dados: SILVA, D. R. 
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Gráfico 7 – Crediamigo: escolaridade dos clientes (2014) 

 

Fonte: BNB/ BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 

Organização de dados: SILVA, D. R. 

 

A diversificação dos Produtos oferecidos pelo Programa (Quadro 1) busca 

corresponder às demandas de um público de características também variadas. 

Conforme pode ser verificado, 52% dos clientes do Crediamigo possuem renda 

familiar inferior a R$ 1.000,00 enquanto 39% possui renda que varia entre R$ 

3.001,00 e R$ 5.000,00.  Em relação à escolaridade, verifica-se que 64% dos 

clientes do Programa sequer chegaram a cursar o ensino médio, e apenas 7% 

cursaram o ensino superior. Ao contrário de Kraychete (2005) para quem o 

microcrédito constitui apenas um mecanismo de administração da pobreza, Neri 

avalia que, 

 
[...] dadas as características de aval solidário, sustentabilidade, retorno 
privado, retorno social (leia-se emancipação da pobreza), foco e retorno das 
mulheres e o fato de ocupar mais de 60% do mercado brasileiro de 
microcrédito, o Crediamigo pode ser considerado o autêntico Grameen 
tupiniquim (NERI, 2008, p. 21 [grifo nosso]). 

 

O autor elenca algumas características que fazem do Crediamigo o maior 

programa de microcrédito do País. De acordo com sua pesquisa, o Programa se 

sobressai não só pela facilidade de se obter o empréstimo, mas sobretudo pela 

possibilidade de superar o quadro de pobreza em que se encontra grande parte de 

seus clientes. Além disso, ao longo do tempo, o Programa Crediamigo, aumentou 

consideravelmente sua participação nos financiamentos aos microempreendedores. 

Sua distribuição entre os estados, contudo, não se dá de forma homogênea. O 

Gráfico 8 revela que há uma grande discrepância entre os valores que são 

desembolsados no Ceará em relação aos outros estados. Obviamente a demanda 
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por microcrédito não é igual entre todos os estados, mas vale ressaltar que é no 

Ceará que está localizada a sede do Banco, assim como o maior número de fixos 

para a prestação desse serviço.   

 

Gráfico 8 – Carteira do Crediamigo por estado (2014) 

 

Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 

 

O estado de Alagoas está entre os que menos receberam recursos do 
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por Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE, 2010), o estado de Alagoas cuja população 

é de 3,1 milhões de habitantes, conta com um total de 226.194 trabalhadores 

autônomos, 85% deles, não contribuintes da previdência oficial do trabalho. No 

mesmo ano da pesquisa, o Crediamigo encerrou sua carteira com 41.022 mil 

clientes ativos, 18,1% do total de microempreendedores. 

Em 2014, o número de clientes ativos do Crediamigo subiu para 91 mil, 

representando 42% dos 217 mil clientes atendidos por todas as instituições que 

operacionalizam microcrédito no estado. Só por intermédio do Crediamigo, foram 
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igualitária pelo programa. Eles possuem demandas variadas e mecanismos de 

oferta que não atingem com a mesma intensidade os diferentes lugares. 

Combinados à topologia existente, são inaugurados novos sistemas de 

objetos e de ações de acordo com as necessidades do presente, permitindo que o 

microcrédito chegue hoje a todos os 102 municípios alagoanos. Seus mecanismos 

de difusão do crédito, entretanto, privilegiam os espaços onde a demanda por esse 

tipo de serviço é maior. Conforme destacam Chaves e Jaques (2013, p. 753) “nesse 

estado, 8 municípios pertenceram ao seleto grupo de receptores majoritários, com 

destaque para Maceió e Arapiraca”. 

A gênese e os aspectos que norteiam a difusão do microcrédito no território 

representam uma condição de possibilidade inexistente em outros momentos da 

história. Os subespaços compreendidos por esse processo, participam como 

entidades geográficas na condição de oportunidade de sua realização. Assim, a 

configuração territorial desempenha papel preponderante na capilaridade bancária, 

de modo geral. Aspectos relacionados ao mercado de clientes, à hierarquia urbana, 

aos sistemas de engenharia e à organização política dos lugares, exprimem a 

condição imposta pelo território em contraponto à dimensão geográfica dos eventos. 

No que se refere ao Crediamigo, as intencionalidades sob as quais foi criado, 

assim como, a parcela do mercado ao qual está vinculado, apontam para uma 

preferência pelos principais centros urbanos, onde se concentram o maior número 

de microempreendedores (Mapa 2). Isso, o coloca no traçado de localização da rede 

de agências bancárias, mas também não exclui a necessidade se fazer presente nas 

cidades menos dinâmicas, onde a demanda pelo microcrédito é menor. A cartografia 

das operações contratadas (Mapa 3) no âmbito do Crediamigo, aponta para esse 

raciocínio. 
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Mapa 2 - Alagoas: microempreendedores autônomos (2010) 
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Mapa 3 – Alagoas: operações contratadas pelo Programa Crediamigo (2012) 
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Quando justapostos, os Mapas 2 e 3 revelam que há uma estreita sintonia 

entre a distribuição dos microempreendedores autônomos e a repartição dos 

recursos desembolsados pelo Programa Crediamigo em cada município no estado 

de Alagoas. Nesse cenário, se destacam os principais centros urbanos do estado, a 

exemplo da capital Maceió, seguido de Arapiraca, Palmeira dos Índios e Santana do 

Ipanema (nessa ordem), como maiores receptores do microcrédito. É possível 

verificar também um conjunto de municípios que, embora não apresentem um 

número expressivo de microempreendedores, também recebem montantes 

consideráveis de recursos em comparação com sua demanda, são eles: Junqueiro, 

Major Izidoro, Batalha e Pão de Açúcar. Em contrapartida, há também aqueles 

municípios que, apesar do numeroso grupo de microempreendedores, receberam 

menores investimentos por parte do Programa, como é o caso de Girau do 

Ponciano, Rio Largo e Marechal Deodoro. 

Essas variações, como veremos nas sessões posteriores, estão relacionadas 

à dinâmica econômica de cada lugar, mas também às diferenças com as quais os 

mecanismos de oferta do microcrédito se difundem no território. Existem aspectos 

econômicos, técnicos, políticos e normativos que influenciam no modo como o 

microcrédito chega a cada lugar. Esses lugares, por sua vez, são beneficiados pelos 

recursos que são injetados na economia local, permitindo que se intensifiquem 

localmente os fluxos econômicos. Conforme esclarece Contel (2011, p. 63) “a 

existência de atores públicos em regiões menos desenvolvidas de qualquer território 

contribui para evitar a concentração dos capitais nas cidades e nas regiões mais 

dinâmicas desses mesmos espaços”. 

 A maior parte desses recursos, é destinada ao pequeno comércio, atividade 

que, em maior ou menor grau, é comum a todos os municípios alagoanos, 

especialmente nas zonas urbanas, onde há uma maior concentração de pessoas e 

do consumo de bens e serviços. O número de operações contratadas para a 

formação de capital de giro representa 91% do total e segue um traçado muito 

semelhante ao número de contratos entre os municípios do estado. O Mapa 4 

mostra como esses contratos para capital de giro são distribuídos. A outra parte das 

operações (9%) é destinada ao investimento fixo, associado à compra de 

equipamentos e matéria prima para a pequena indústria e os serviços. Sua 

distribuição no estado de alagoas pode ser verificada no Mapa 5. 
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Mapa 4 - Alagoas: quantidade de operações contratadas pelo Crediamigo para capital de giro (2011) 
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Mapa 5 - Alagoas: quantidade de operações contratadas pelo Crediamigo para investimento fixo (2011) 
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Como pode ser observado, as operações destinadas a capital de giro são 

muito mais frequentes do que aquelas para investimento fixo, que requerem garantia 

coobrigada de um avalista. Os municípios onde a densidade de contratos para 

investimento fixo é maior, são relativamente os mesmos que tem mais contratos de 

capital de giro. Isso decorre em parte, das características da economia desses 

municípios, mas sobretudo do fato de os dois produtos serem divulgados pelo 

mesmo assessor de microcrédito, assim como pela influência da localização dos 

fixos de prestação do serviço. No estado de Alagoas, o valor médio de cada 

operação é de R$ 1.324,68, sendo que o valor inicial de um empréstimo vai 

evoluindo conforme o porte do negócio e a renovação dos contratos. Dessa forma 

são injetados R$ milhões anualmente na economia desses municípios, mais 

especificamente, nos cofres da população de baixa renda. Conforme defende 

Carvalho, 

 

Para uma economia precocemente urbanizada [...], nenhuma outra 
intervenção possui tanto potencial para apoiar as iniciativas de 
empreendedores de pequeno porte quanto o programa de microcrédito 
(CARVALHO, [2005] 2012, p. 90). 

 

Cada município participa com um determinado número de 

microempreendimentos, incluindo mercadinhos, vendedores de cosméticos, 

feirantes, vendedores ambulantes, padeiros, açougueiros, entre outros, que 

recorrem aos empréstimos do Crediamigo para investir no seu negócio. Muitos 

desses, por não ter empresa regularizada, nem emprego com carteira assinada, 

dependiam do chamado agiota20 para ter acesso ao crédito, ficando sujeitos a taxas 

de juros comumente acima daquela permitida pela Lei da Usura. 

Do ponto de vista geográfico, um aspecto particular dos programas de 

superação da pobreza via inclusão financeira, é a necessidade de se fazer presente 

onde o repositório final de suas ações se encontra. Essa “função social” explica por 

exemplo o papel que a CEF exerce no território alagoano, com uma densa topologia 

a partir de seus correspondentes (SANTOS, 2014). Diferente do Banco do Brasil que 

cumpre uma função muito mais comercial, tendo sua topologia configurada, 

sobretudo, em função do mercado (SOUSA, 2008). 

                                            
20 Denomina-se agiota, aquele que empresta dinheiro fora do mercado institucionalizado de crédito, 
sem autorização do Banco Central ou outro órgão responsável. 
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No que se refere ao BNB, não se pode empreender o mesmo raciocínio 

utilizado nos dois outros agentes financeiros públicos federais, uma vez que a 

racionalidade que orientou a formação da sua rede de fixos bancários tradicionais 

(agências e postos) constituiu-se, durante quatro décadas, sob a ótica estratégica do 

Estado Desenvolvimentista (SILVA, 2014). As localizações atuais desses fixos, 

portanto, não podem ser atribuídas à mudança de sua racionalidade a partir da 

década de 1990, quando uma geografia das agências já havia sido historicamente 

montada e, apenas sob um alto custo (que o Banco não quis pagar) poderia ser 

desfeita.  

A despeito das configurações pretéritas que emergem, agora com novas 

funcionalidades, elas constituem no dizer de Sartre (1970), um “prático-inerte”, 

herança material que coexiste, se impõe e condiciona as ações do presente. A 

condição geográfica estabelecida pela disposição espacial das coisas no decorrer do 

tempo não impede, contudo, que uma nova ordem espacial seja estabelecida, seja 

ela a partir da refuncionalização da materialidade preexistente, ou acrescidas de 

novas formas-conteúdo (SANTOS, 1977).   

Os eventos, até aqui destacados, constituídos sob a forma de inovações 

técnicas, financeiras, organizacionais e de normas, são o veículo de algumas das 

relações que se coadunam e contribuem para a financeirização do território. Não 

obstante, o território constitui a arena multiescalar onde desemboca esse feixe de 

eventos, resultado de interesses consonantes e conflitantes. O conjunto dessas 

ações somente se geografiza, quando consentidas segundo uma trama locacional 

(GOMES, 2009), estabelecida a partir das condições históricas e materiais 

específicas à formação dos lugares que são impactados por esses vetores. O lugar 

responde então, segundo distintos modos de sua racionalidade “e é por ele (lugar) 

que o mundo é percebido empiricamente (SANTOS, 2005, p. 15). 
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2.3 O Programa Agroamigo como estratégia de difusão do microcrédito rural 

 

 

 O ponto de partida para essa análise, repousa na relação antonímia entre 

duas categorias: “o dinheiro, que tudo busca desmanchar, e o território, que mostra 

que há coisas que não se podem desmanchar” (SANTOS, 1999, p. 1). Mas, a 

despeito dessa contraposição, dinheiro e território são igualmente interdependentes 

e complementares, uma vez que, as formas que o dinheiro assume nos diferentes 

lugares, são condicionadas pela base material e identitária que funda o território. 

Este último, também evoluiu segundo à expansão do mercado (ARROYO, 2004) 

que, por seu turno, tem o dinheiro como o principal fluido às suas engrenagens. 

Dinheiro e território, portanto, coadunam-se e procuram, cada qual, impor ao outro, 

sua própria lógica de funcionamento.   Ancorado nesse pressuposto, buscamos 

aqui explicar, como a institucionalização do acesso ao crédito como um direito 

social, permitida a partir do PRONAF, tem sua efetivação dependente, em grande 

parte, dos mimetismos do sistema financeiro às especificidades do território. 

Nomeadamente, elegemos o Programa Agroamigo do Banco do Nordeste como 

traço sintomático dessa questão. 

 Desde o Decreto n. 1.946 de junho de 1996, que instituiu PRONAF, uma 

extensa camada de pobres que trabalhavam como produtores rurais foi incluída na 

carteira de crédito dos agentes financeiros21 que compõem o (SNCR). O Banco do 

Brasil, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, constituem os principais 

operadores do Programa. Todavia, a forma burocrática de organização do sistema 

bancário, resultou na ampla concentração do crédito, nas mãos dos maiores 

produtores, localizados sobretudo, na porção Centro-Sul do País. Isso motivou a 

classificação dos beneficiários em grupos (A, B, C e D, inicialmente22) no ano 2000, 

delimitando linhas de financiamento especificas segundo as características do 

tomador.  

                                            
21 São agrupados em: básicos (Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia) e 
vinculados (BNDES, Bancoob, Bansicredi e associados à Febraban). 

22 De acordo com o Plano Safra 2013/2014, o Pronaf atualmente se divide em 12 linhas, incluindo: 
A/C; Pronaf Renda variável; Pronaf Mais Alimentos; Pronaf Agricultor Familiar; Pronaf Eco; Pronaf 
Mulher, Pronaf Jovem; Pronaf Florestal; Pronaf Agroindústria e Pronaf Agroecologia. 
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 O chamado Grupo B do PRONAF, em especial, passou a ter condições de 

acesso ao crédito facilitadas pela redução das taxas de juros ao valor de 0,5% a.a., 

enquanto podem chegar a 4% a.a. nas modalidades convencionais do Programa. 

Também é oferecido um bônus de adimplência de 25% de desconto sob o valor 

financiado, quando pago em dia.  

No caso do Banco do Nordeste, esses recursos são subsidiados pelo Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e recursos do Tesouro 

Nacional, tendo o BNB como seu principal operador. A principal garantia exigida 

para a obtenção do empréstimo é a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), emitida 

pelos órgãos oficiais de assistência técnica dos estados ou pelos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais. Essas facilidades passaram a ser concedidas devido à 

grande vulnerabilidade do grupo beneficiário.  O Grupo B, iniciou-se constituído de 

agricultores familiares com renda bruta familiar anual de até R$ 4.000 (atualmente 

esse valor é de R$ 10.000); que explorem parcela de terra na condição de 

proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; que resida na propriedade rural ou 

em local próximo e; que obtenham, no mínimo 30% da renda familiar proveniente da 

exploração do estabelecimento. 

  No entanto, a ideia de “democratizar” o acesso ao crédito produtivo é, pela 

natureza da atividade, geradora de alguns antagonismos. A necessidade ampliar 

socialmente a dimensão do crédito via, aparelho bancário, sugere a proporcional 

ampliação do seu alcance geográfico, dificultada mediante a inexistência de 

sistemas técnicos mais sofisticados nas “áreas mais letárgicas” do território 

(SILVEIRA, 2009). No caso do BNB, a grande discrepância entre o número de 

agências operadoras (174 na época) e o número de municípios a serem atendidos 

(1.990) dificultava a capilaridade do crédito em 91,3% dos municípios 

compreendidos por sua área de atuação.  

Acrescente-se a isso, o fato de que as atividades financiadas eram restritas 

às zonas rurais, enquanto as agências localizam-se nos centros urbanos, 

dependendo do deslocamento de um pequeno contingente de funcionários aos 

municípios onde o Banco não possuía agências fixas. O Banco passou então a 

capilarizar a linha de crédito, por intermédio de técnicos das Empresas de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) que, presentes em um maior 

número de municípios, passaram a recolher as propostas e enviar às agências. Não 

havia, contudo, qualquer controle por parte do Banco ou da EMATER, nem sobre a 
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qualidade de uso dos recursos, nem sobre a capacidade de devolução por parte de 

seus tomadores (ABRAMOVAY, 2003). 

 A questão da proximidade (física ou reticular) desempenhava assim, papel 

preponderante na viabilidade dessa atividade econômica, sobretudo em se tratando 

dos pobres que têm seus recursos parcos. Concordamos, pois, com Harvey ([1973] 

1980, p.45) quando diz que “a acessibilidade à oportunidades de emprego, recursos 

e serviços de bem-estar, pode ser obtida somente por um preço, e esse preço é, 

geralmente, igualado ao custo de superar as distâncias, usar o tempo, etc.”. Em 

relação aos agricultores familiares enquadrados no Grupo B, o acesso ao crédito 

dependia do deslocamento contínuo dos clientes, das áreas rurais para os 

escritórios de ATER23, assim como para as agências, frequentemente localizadas 

em municípios mais distantes. As dificuldades enfrentadas, no que diz respeito ao 

distanciamento físico e burocrático entre o Banco e o seu público podem ser 

percebidas na fala de Luiz Sérgio Machado (Superintendente da Área de Agricultura 

Familiar e Microfinanças Rural do BNB). Segundo ele, 

 
O modelo de plano de negócios adotado era único, independente das 
características das atividades; a orientação e o acompanhamento não eram 
especializados às necessidades dos usuários; o atendimento era disperso, 
devido às características do meio rural e com alto custo para o cliente, que 
necessitava se deslocar várias vezes até a agência (MACHADO, 2014, p. 
3). 

 

Na verdade, a desburocratização do acesso ao crédito, tende, segundo 

Abramovay (2008) a valorizar mais os mecanismos que visam garantir o 

recebimento do dinheiro, em detrimento dos que asseguram a devolução do 

empréstimo pelo produtor. Ainda que o credito, com muita dificuldade, pudesse 

chegar ao cliente, seu reembolso era ainda mais imprevisível, uma vez que inexistia 

qualquer sistema de coerção capaz de pressionar o pagamento. Assim, entre os 

anos 2000 e 2005, verificavam-se índices de inadimplência que chegaram 

representar 63,9% dos valores desembolsados. Autores como Bittencourt (2003), 

Abramovay (2008), e Maia (et, al. 2012), creditam o insucesso do PRONAF a dois 

aspectos principais, quais sejam: as características do público alvo, historicamente 

desacostumado a lidar com o sistema financeiro e; a forma de operacionalização do 

crédito, que negligenciava essa especificidade do mercado. Assim, 

                                            
23 Assistência Técnica e Extensão Rural. 
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Em geral, esses produtores têm dificuldade em realizar um planejamento de 
suas atividades que lhes permita gerar receita para pagar as prestações no 
prazo. Existe, também, uma incompreensão acerca dos objetivos do 
financiamento do Pronaf, que se soma às necessidades por que passa 
grande parte dos agricultores familiares incluídos no Grupo B. [...] alguns 
contraem financiamento não para aplicar em atividades produtivas, mas 
para pagar despesas da família. [...] a existência de organizações locais que 
estimulam o não pagamento do financiamento, seja por vê-lo como uma 
transferência de renda a que os agricultores familiares teriam direito ou por 
acreditarem em uma futura renegociação das dívidas (MAIA et al., 2012, p. 
188). 

 

 O autor identifica questões de caráter cultural e gerencial, que acabavam 

impactando na inexpressividade dos resultados e nos elevados índices de 

inadimplência.  Mas verifica-se, antes de tudo, um problema de cunho geográfico, 

representado pela incapacidade do Banco em se fazer presente onde o pequeno 

agricultor excluído do sistema financeiro desenvolve suas atividades e promover o 

acompanhamento da aplicação dos recursos. Na verdade, Santos ([1996] 2009, p. 

34) esclarece que “o espaço distância é também modulado pelas técnicas que 

comandam a tipologia e a funcionalidade dos deslocamentos”. 

 Neste sentido, o problema da proximidade traduzia-se na ausência de meios 

capazes de promover o acompanhamento da aplicação dos recursos e das 

possibilidades de reembolso do montante emprestado nas áreas de grande 

rarefação bancária. No sistema de crédito “convencional”, a exigência de garantias 

institucionais supre a necessidade de acompanhamento das aplicações e a 

extensão das redes minimiza o problema da distância em pontos específicos 

interligados pela rede bancária.  

Por ocasião, o ano de 2005, foi eleito pela Assembleia Geral da ONU, como o 

“ano internacional do microcrédito”, quando foram promovidos centenas de 

conferências e seminários sobre a importância do microcrédito e a utilização de 

novas tecnologias para sua concessão. A campanha repercutiu em mais de 70 

Países que se comprometeram a lançar e aprimorar Programas formais de incentivo 

à ampliação do mercado de microcrédito. No Brasil foi lançado um extenso elenco 

de medidas para promover a expansão do microcrédito, como a criação de fundos 

de financiamento, redução das taxas de juros, permissão para novos arranjos na 

atividade, entre outras. Mas a principal providência, foi a criação do Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado (PNMPO) pela 11.110 de Abril de 

2005, que estabeleceu as diretrizes para a concessão desse tipo de crédito e 
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institucionalizou a figura do Assessor de Microcrédito, como responsável pela oferta, 

orientação e acompanhamento da aplicação do crédito. 

Nessa conjuntura, a solução encontrada pelo BNB para contornar a ausência 

de um sistema de objetos adequado às especificidades do território na execução de 

suas atividades creditícias, foi a incorporação de novos sistemas de ação. Assim, foi 

lançado ainda em 2005, com a colaboração do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e da GTZ (Cooperação Alemã para o Desenvolvimento) o Programa 

de Microcrédito Rural Agroamigo. O MDA contribuiu com o custeio para a 

capacitação e o deslocamento dos assessores de microcrédito rural, principal 

novidade do Programa. A GTZ, por sua vez, realizou a capacitação técnica inicial 

dos assessores e a consultoria técnica para a modelagem do Programa.  

O Agroamigo consiste numa metodologia alternativa à operacionalização do 

credito para o Grupo B do PRONAF, através da ampliação da divisão territorial do 

trabalho. Na prática, o Banco do Nordeste utilizou-se de uma estratégia semelhante 

àquela usada no Crediamigo, criando um termo de parceria com uma OSCIP, que 

passou a ser responsável por contratar e capacitar funcionários que iriam 

diretamente às comunidades fazer a intermediação do crédito entre o Banco e o 

cliente. O BNB (2015)24 define como objetivos do Programa: 

 

•  Conceder crédito orientado e acompanhado, de forma gradativa e sequencial; 

•  Atender aos clientes na própria comunidade, por meio do Assessor de 
Microcrédito Rural; 

•  Expandir, de forma quantitativa e qualitativa, o atendimento com redução de 
custos para o cliente; 

•  Agilizar o processo de concessão do crédito; 

• Promover a inclusão financeira do(a) agricultor(a) familiar e seu acesso aos 
produtos e serviços do Banco; 

•  Sensibilizar os(as) agricultores(as) familiares quanto à importância da 
educação financeira. 

 

Vale ressaltar que o Agroamigo opera com recursos do Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nordeste (FNE) e, portanto, não substitui o PRONAF. O 

repasse de recursos para o Banco é feito segundo as diretrizes estabelecidas para 

                                            
24 Disponível em: <http://www.bnb.gov.br/agroamigo>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2015. 
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esse funding, isto é, obedecendo a legislação que regula o FNE. Todavia, a 

metodologia de concessão dos empréstimos obedece às regras estabelecidas pelo 

PRONAF para o público do Programa. 

Essa estratégia de atuação, caracterizada pela presença constante de um 

representante do Banco nas comunidades, em muito se assemelha a ideia de 

“finanças de proximidade”, desenvolvida por Abramovay (2003; 2004; 2008). Com 

base em experiências internacionais, o autor defende uma maior articulação local 

entre os órgãos de financiamento e as atividades econômicas dos clientes, para 

além da simples concessão de crédito. O modelo apoia-se fortemente na formação 

de “laços de proximidade”, através de intermediários locais, com maior condição de 

discernir a quem o Banco deve emprestar, assim como, apresentam maior 

capacidade de recuperação dos empréstimos, uma vez que o cliente deixa de dever 

apenas a uma instituição abstrata, que não exige garantias reais e não possui 

qualquer inserção local, para se comprometer com alguém com quem divide sua 

vida cotidiana. 

Os assessores do Agroamigo devem cobrir uma carteira média de 1200 

clientes em dois anos25. Eles são remunerados com uma renda fixa no valor de R$ 

804,00, além de uma remuneração variável de acordo com a produtividade. Logo, o 

aumento da inadimplência repercute diretamente na sua renda, estimulando maior 

“zelo” pela qualidade de sua carteira. Outros mecanismos de coerção também 

passaram a ser utilizados, com vistas a redução dos índices de inadimplência. Entre 

eles estão: o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o de Centralização dos 

Serviços Bancários (SERASA). Além disso, os municípios cujo índice de 

inadimplência superarem 15% dos valores desembolsados passaram a ter as 

atividades de concessão de crédito, suspensas. 

As aplicações do BNB com o grupo B do PRONAF, no ano 2004, 

representavam quase 90% dos contratos firmados entre todos os grupos, 

totalizavam o montante de R$ 355 milhões e inadimplência chegou a 63,9%, 

considerando toda a sua área de atuação. Em 2014, a carteira ativa do Agroamigo 

era de R$ 2,7 bilhões e a inadimplência havia reduzido para 1,6%, o que denota um 

aumento considerável da sua capacidade concessão e recuperação do crédito. 

Atualmente o Programa conta com uma estrutura de 201 unidades de atendimento, 

                                            
25 Esse prazo corresponde ao tempo de amortização do empréstimo. 
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Fluxograma 1 - Agroamigo: etapas do processo de concessão do crédito 

196 coordenadores, 228 assistentes de coordenação, 940 assessores de 

microcrédito e 54 funcionários do BNB para atuar em 1990 municípios. 

Considerando a precariedade das vias de acesso à zona rural de muitos 

municípios, o BNB firmou acordo com a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), 

vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que passou a 

disponibilizar motocicletas para reduzir o tempo de deslocamento dos agentes de 

crédito às comunidades rurais. Em cada comunidade, são criados novos arranjos 

para viabilizar a logística dos empréstimos. O Fluxograma 1 apresenta na ordem 

hierárquica, as deferentes etapas do processo de concessão do microcrédito rural, 

utilizando a metodologia do Agroamigo. 

 

 
Fonte: BNB, Agroamigo, 2014. 
Organização de dados: Diêgo Rodrigues da Silva. 

 

As relações descritas no Fluxograma 1, constituem a empiricização de ordens 

distantes, que se materializam nos lugares, na forma de trabalho e refletem a 

incorporação de novos mecanismos de atuação, baseados em um atendimento 

móvel capaz de se adaptar às características singulares de cada lugar. O Banco 

substitui um modelo burocrático baseado na centralização das ações nos fixos 

bancários, para criar uma relação, relativamente mais orgânica, através da 
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Seleção dos municípios, de acordo com o público potencial, as condições de acesso e a 
existência de entidade emissora da Declaração de Aptidão ao Pronaf. 

Visita aos municípios e formação de parcerias com lideranças locais, com vistas ao 
conhecimento das comunidades, para realizar a seleção dos clientes potenciais.  

Realização de palestra informativa com a divulgação, nas comunidades locais, das 
atividades financiadas, dos documentos necessários, das obrigações e direitos. 

Elaboração e formalização da proposta simplificada de crédito, por meio de entrevista com 
o cliente, de acordo com a atividade e sua capacidade de gerar receita. 

Aprovação da proposta pelo Comitê de Crédito da agência, segundo as regras da política 
de crédito, considerando a viabilidade econômica e as características cadastrais do cliente.  

Desembolso do crédito na agência, abertura de conta e recebimento do cartão de débito. 
Orientação da aplicação do dinheiro e entrega de carnê  para o pagamento. 

Administração do crédito, através de orientações e acompanhamento periódico da 
aplicação dos recursos de modo a assegurar o retorno do empréstimo. 

Renovação do crédito e oferta de outros serviços financeiros.  
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formalização de nexos com agentes que possuem maior inserção local. Gunnar 

Törnqvist ([1968; 1970] apud CLAVAL, 2005, p. 17) já havia sublinhado o sentido 

dos contatos diretos, das relações “cara a cara”, na tomada de decisões 

econômicas, sobretudo aquelas marcadas por um critério subjetivo na análise de 

crédito.  Para Kwitko (2013, p. 1) “por manter contato com o cliente, antes a após a 

liberação do crédito, ele se constitui, para este, na mais forte referência local da 

instituição”. 

É importante observar a forma como o BNB se apropria de um elemento até 

então, atípico do sistema financeiro convencional (o assessor de microcrédito) para 

se capilarizar junto ao público historicamente incompatível com as exigências do 

setor bancário. Com a inserção da figura do assessor de microcrédito, o Banco 

passa a operar no sentido inverso, isto é, ao invés de centralizar todos os serviços 

na agência e esperar que o cliente se dirija a ela, o representante do banco se 

desloca e promove o crédito onde o ele não possuía capilaridade via sistemas 

técnicos bancários.  

Em 2012, o Agroamigo subdividiu-se em duas linhas de crédito: o “Agroamigo 

Crescer”, para agricultores familiares do Grupo B Pronaf, com renda bruta anual de 

até R$ 20.000,00, em que os valores financiados podem chegar a R$ 4.000,00 à 

taxa de 0,5% de juros a.a. e com bônus de 25% de abatimento sob o valor 

financiado, dividido em parcelas anuais. E, o “Agroamigo Mais”, destinado ao 

atendimento de produtores familiares, exceto os Grupos A e A/C, com renda bruta 

anual entre R$ 20.000,00 e R$ 360.000,00, em que os valores financiados podem 

chegar a R$ 15.000,00, com taxas de juros ajustadas de acordo com o porte da 

atividade.  

De modo geral, a carteira de clientes do Agroamigo é composta 

majoritariamente por pessoas de baixa renda e baixa escolaridade. Do ponto de 

vista educacional, 84% deles, sequer concluíram o ensino fundamental, conforme 

pode ser verificado no Gráfico 9. Além disso, 85% dos agricultores familiares 

assistidos pelo Programa tem renda familiar anual inferior a R$ 10.000,00 (Gráfico 

10). Sua exclusão, desse modo, não se caracteriza apenas no âmbito do sistema 

financeiro, mas num contexto que inclui outras dimensões da vida social. Aliás, 575 

mil clientes do Agroamigo (61% do total) são também beneficiários do principal 

programa de transferência de renda do Governo Federal, o Bolsa Família (BNB 

2014). 
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Gráfico 9 - Agroamigo: escolaridade dos clientes 

 

Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 

Organização de dados: SILVA, D. R. 

 

Gráfico 10 - Agroamigo: renda familiar anual dos clientes 

 

Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 

Organização de dados: SILVA, D. R. 

 

 O Agroamigo oferece crédito produtivo e orientado. Através do trabalho dos 

assessores de microcrédito, são direcionados recursos com base na articulação de 

arranjos produtivos locais (APLs). Para isso, esses assessores realizam um estudo 

sobre as características e potencialidades da economia local, para então determinar 

a demanda de crédito. A principal atividade financiada pelo Programa é a pecuária, 

seguida pela agricultura, serviços e pelo extrativismo. No ramo da pecuária, destaca-

se a bovinocultura, seguido pela suinocultura, ovinocultura, avicultura e 
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caprinocultura. Os Gráficos 11 e 12 ilustram bem a distribuição dos recursos 

segundo o setor de atividade. 

Gráfico 11 - Agroamigo: composição da carteira por setor de atividade (2014) 

 

Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 
Elaboração gráfica: SILVA, D, R.  
 
 

Gráfico 12 - Agroamigo: composição da carteira para o segmento da pecuária (2014) 

 

Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 
Elaboração gráfica: SILVA, D, R. 

 

O quadro de desigualdade socioeconômica entre regiões do País, que 

motivou a criação do Banco do Nordeste, se configura também dentro da própria 

região Nordeste. Dessa forma, há também um tratamento diferenciado quanto à 

repartição dos recursos entre os lugares. Considerado pelo Governo Federal, como 

o maior programa de microcrédito rural do Brasil, o Agroamigo financiava em 2014, 

cerca de 940 mil clientes ativos, com uma carteira ativa de R$ 2,7 bilhões. Uma das 

diretrizes de aplicação dos recursos do FNE determina o percentual mínimo de 50% 

dos recursos a serem aplicados na região do semiárido e o mínimo de 4,5% dos 
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recursos disponíveis para cada estado. Sua distribuição entre os estados da região 

leva em conta ainda, a demanda diferenciada por recursos do Programa em cada 

um deles. A participação do Agroamigo em cada estado pode ser verificada no 

Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Carteira do Agroamigo por estado (2014) 

 

Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 
Elaboração gráfica: SILVA, D, R.  

 

O Gráfico 13 mostra que o estado de Alagoas está entre os que menos 

recebem recursos do Agroamigo, ficando à frente apenas do estado de Sergipe. Na 

verdade, esses dois estados são também os menores no que diz respeito à área da 

unidade territorial e número de estabelecimentos agropecuários, ao contrário de 

estados como Bahia e Ceará que recebem a maior fatia dos recursos. Como o 

Programa também prioriza as atividades localizadas na área região do semiárido, 

com 63% de seus clientes ocupando essa área, reafirma-se a preferência por esses 

estados, juntamente com Pernambuco e Piauí, que também possuem a maior parte 

do seu território inserido nesse recorte espacial marcado pela irregularidade 

pluviométrica. 

 De acordo com Anuário de Crédito Rural (BACEN, 2012) foram celebrados no 

estado de Alagoas 47,6 mil contratos em todas as modalidades de crédito rural. No 

mesmo ano, o Programa Agroamigo foi responsável por 23,5 mil contratos, 

equivalente a 49,3% do total. Se consideradas apenas as modalidades do Pronaf, 
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sua participação nos contratos sobe para 58,7%. Assim, apesar de receber um 

montante de recursos inferior à maioria dos estados nordestinos, sua importância se 

reafirma se considerado no conjunto dos investimentos bancários em crédito rural no 

estado. 

Em Alagoas, o Programa financia mais de 52 mil agricultores familiares, com 

uma carteira ativa de R$ 145,5 milhões (BNB, 2014). Ao contrário do Crediamigo, 

que apresenta maior concentração nos principais centros urbanos do estado, o 

Agroamigo aparece com pouca expressividade nos municípios que apresentam 

elevado grau de urbanização, a exemplo de Maceió (100%) e São Miguel dos 

Campos (96%). Outro aspecto importante a ser destacado, quanto à sua baixa 

penetração nos municípios da Zona da Mata alagoana, consiste no fato de que essa 

Mesorregião localiza-se fora da região semiárida e é marcada pelo predomínio de 

latifúndios de cana-de-açúcar, massivamente financiados por investimentos do 

BNDES (SILVA, 2014).  

Neste sentido, alguns dados do Censo Agropecuário realizado pelo IBGE 

(2006) ajudam a entender, a distribuição espacial dos recursos desembolsados pelo 

Agroamigo no estado. De acordo com o IBGE, o maior número de agricultores 

familiares está concentrado na Mesorregião Agreste do estado, especialmente nos 

municípios de Arapiraca, Palmeira dos Índios, Girau do Ponciano, Craíbas e Igaci, 

além de São José da Tapera, este último no Sertão alagoano. É possível verificar 

também uma grande rarefação desse público em quase toda a faixa litorânea, com 

menores índices nos municípios de Santa Luzia do Norte, Roteiro, Pilar, Coqueiro 

Seco, Campestre, Barra de São Miguel e Barra de Santo Antônio (vide o Mapa 6). 

As densidades e rarefações do público potencial do Programa, certamente 

constituem importantes parâmetros para explicar o número de contratos em cada 

porção do território. Mas a disponibilidade desses recursos só é efetivada pela 

existência de mecanismos capazes de promover a oferta do microcrédito em cada 

lugar.  A partir desses dados apresentados no Mapa 7, é possível ter uma noção do 

alcance territorial e social do Agroamigo, segundo o público-potencial existente nos 

diferentes municípios do estado.
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Mapa 6 - Alagoas: número de estabelecimentos agropecuários por município (2014) 
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Mapa 7 - Alagoas: operações contratadas pelo Programa Agroamigo (2014) 
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Os municípios com maior concentração de estabelecimento agropecuários 

são, de modo geral, os que recebem mais investimentos, com destaque para São 

Sebastião, São José da Tapera, e Craíbas. É possível, contudo, identificar algumas 

variações, representadas por municípios que, embora possuam um número 

considerável de agricultores familiares, não receberam recursos na mesma 

proporção dos demais com a mesma característica, a exemplo de Arapiraca, Igaci e 

Girau do Ponciano. Em outros municípios como União dos Palmares, Igreja Nova e 

Coruripe a situação é inversa, ou seja, eles recebem mais recursos 

proporcionalmente a outros municípios que possuem um contingente semelhante de 

agricultores familiares. 

Em Alagoas, o valor médio de cada operação é de R$ 3.688,00, sendo 45% 

dos contratos com valores que variam entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00; 38% com 

valores entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00; ouros 10% variam entre R$ 1.001,00 e R$ 

2.000,00; 4% dos contratos desembolsaram valores de até R$ 1.000,00 e; apenas 

2% celebraram contratos de R$ 4.001,00 a R$ 15.000,00. Dessa forma, 98% dos 

contratos do Agroamigo em Alagoas, são da linha Agroamigo Crescer e apenas 2% 

pertencem ao Agroamigo Mais com crédito acima de R$ 4.000,00. 

 Além de fornecer crédito para pequenos agricultores, a estratégia do BNB é 

estruturar e os arranjos produtivos locais. Dessa forma o crédito é direcionado para 

atividades específicas, que contam com o acompanhamento do assessor de 

microcrédito para integrá-las ao mercado e a outras atividades. As principais 

atividades financiadas em cada município pelo Agroamigo (Mapa 10) representam 

as características socioeconômicas de cada porção do estado, cujas potencialidades 

são exploradas por meio do microcrédito.  
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Mapa 8 - Alagoas: principais atividades financiadas pelo Agroamigo em cada município (2012) 
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Conforme ilustrado no Mapa 8, a principal atividade financiada pelo 

Agroamigo é a pecuária bovina. Ela se desenvolve em quase todo o estado, mas 

sobretudo nas mesorregiões do Agreste e Sertão, onde alguns de seus municípios 

integram a Bacia Leiteira Alagoana. Em microrregiões como a de Palmeira dos 

Índios, Batalha e Santana do Ipanema, o gado leiteiro e de corte representam a base 

da economia dos municípios. No Sertão, o financiamento dessa atividade é ainda 

acompanhado pelo crédito para a compra de grãos, raízes e tubérculos para 

alimentar o gado devido à escassez de pastagem nessa porção do território.  

A agricultura também está entre as principais atividades financiadas pelo 

Programa, com representatividade em diferentes pontos do território, com destaque 

para a microrregião de Santana do Ipanema na qual ela está presente em todos os 

municípios. A suinocultura, por sua vez, está entre as atividades que mais recebem 

financiamentos do Agroamigo na porção Agreste do estado, especialmente nas 

microrregiões de Palmeira dos Índios, Arapiraca e Penedo. No alto Sertão do estado, 

se desenvolve a ovinocultura entre os municípios pertencentes às microrregiões 

Serrana do Sertão e do Sertão do São Francisco. Por fim, a piscicultura está entre 

as atividades mais financiadas nos municípios que mais possuem condições naturais 

para o desenvolvimento dessa atividade. Neste senário, pode-se ilustrar os casos de 

alguns municípios que margeiam o Rio São Francisco, assim como, toda a faixa 

litorânea a Leste do estado. 

Conforme pode ser verificado, as configurações do território exercem forte 

influência na distribuição espacial dos recursos desembolsados no âmbito do 

Programa Agroamigo. Chama a atenção, nesse contexto, o relativo vazio do 

microcrédito na Zona da Mata Alagoana, ocupada principalmente pela atividade 

canavieira. A capilaridade do sistema financeiro, de modo geral, está atrelada à 

distribuição espacial do mercado, por uma relação de interdependência. Os 

mecanismos utilizados para difundir o dinheiro em suas várias formas não são os 

mesmos e, tampouco possuem o mesmo alcance em todos os lugares. A 

proximidade espacial, isto é, a contiguidade entre os lugares, seja ela física ou por 

meio das redes acaba exercendo uma condição para a ligação das finanças com o 

território. Em se tratando das zonas rurais esse aspecto tão mais verdadeiro, tendo 

em vista, a rarefação das redes bancárias nessas localidades. 
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SEÇÃO 3. 

O “USO COMPARTILHADO” DO TERRITÓRIO: A CAPILARIDADE DOS 

PROGRAMAS CREDIAMIGO E AGROAMIGO EM ALAGOAS 

 

 

 
 
 
 
 

 
A cada movimento social, possibilitado 
pelo processo de divisão do trabalho, uma 
nova geografia se estabelece, seja pela 
criação de novas formas para atender a 
novas funções, seja pela alteração 
funcional das formas já existentes. 
 

 Milton Santos, 1979. 
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3.1 Técnicas, normas e a composição da rede de agências do BNB em 

Alagoas 

 

 

Refletindo sobre a organização do espaço, Milton Santos coloca três questões 

centrais em debate, 

 
[1] por que cada coisa está situada num determinado local em vez de outro 
qualquer; [2] em que medida os diferentes elementos de uma dada 
organização espacial podem vir a variar em sua distribuição; e [3] por que 
uma inovação aparece em um dado local e não em outro (SANTOS, [1979] 
2011, p. 56). 

 

As reflexões inerentes à distribuição dos objetos são imprescindíveis à 

compreensão dos processos espaciais, tendo em vista seu trato conjunto com as 

ações na análise geográfica. Santos ([1979] 2011, p. 200) ainda esclarece que as 

formas “são figura de matéria que comporta uma finalidade a ser cumprida”, assim, 

de algum modo, a base material do território informa, liberta e aprisiona as ações. 

Em conformidade com ele, Gomes (1997, p. 37) acrescenta que, “para que 

determinadas ações se produzam, é necessário que um certo arranjo físico-espacial 

seja concomitantemente produzido”. O mesmo vale para o inverso, qual seja, um 

determinado arranjo de objetos que pode impedir que determinadas ações se 

realizem. Não se trata de um determinismo físico sobre as ações humanas, mas de 

uma relação de complementaridade que é ilhe é intrínseca, pois “tudo aquilo com o 

qual eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua 

existência” (ARENDT, 2008, p. 17). 

Sendo o aparelho bancário um instrumento de crescente relevância na 

dinâmica do território, questões relacionadas a localização dos fixos, suas variações 

e estratégias difusão, têm sido cada vez mais frequentes na agenda dos geógrafos. 

Cada forma bancária criada, representa um momento da evolução da técnica e uma 

nova forma possível de integração dos circuitos financeiros do território. A 

configuração desses circuitos não se dá, contudo, de forma aleatória, antes 

expressa uma racionalidade, um sentido relativo ao uso do território. Sobre isso, 

Gomes (1997, p. 35) é sintomático ao destacar que “esta ordem espacial das coisas 

quer dizer que sua distribuição tem uma lógica, uma coerência”. Partindo dessa 

premissa, buscamos nesse item desvelar o sentido que preside a distribuição dos 

fixos bancários do BNB na composição de sua topologia, concebendo-a como 
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elemento fundamental para a difusão dos programas de microfinanças pois, como 

reconhecem Scherma e Kahil (2011, p. 106), “entre outras variáveis, a presença das 

agências bancárias nos lugares pode também nos mostrar como há um uso seletivo 

do território”. 

Até o último decênio, a topologia do BNB esteve circunscrita à sua rede de 

agências e, mesmo ante a diversificação contemporânea das técnicas e arranjos na 

atividade bancária, as agências cumprem papel sintomático, responsáveis por 

centralizar as operações financeiras, captando e dispersando grande parte do 

dinheiro circulante nos lugares a ela conexos. Entende-se, pois, que há nas redes de 

agências, uma coesão posicional, da qual comungam as diferentes firmas bancárias 

cujos fixos estão dispostos no território. Essa lógica é perpassada por questões de 

ordem ideológica, técnica e normativa, pilares de um sentido de distribuição sob o 

qual nos propomos a investigar. Nesse caminhar, um primeiro aspecto diz respeito 

ao caráter ideológico, uma vez que, os objetos têm sua finalidade pensada antes 

mesmo de sua concepção (SARTRE, [1946] 1978, p. 5), logo, sua disposição no 

espaço está impregnada de intencionalidades reveladoras de suas estratégias de 

organização. 

Para entender o que orienta a configuração dessa rede, faz-se necessário 

percorrer um breve itinerário dos estudos sobre topologia bancária no Brasil, 

abstraindo dele os aspectos mais significativos, para então aprofundar naquilo que é 

mais específico ao BNB. Em seu texto sobre a concentração bancária e os centros 

de gestão do território brasileiro, Roberto Lobato Corrêa esclarece que, 

 
[...] a maior parte das agências bancárias controladas pelo bancos 
assediados nas grandes cidades brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Recife e Belém) situava-se 
na área de influência comercial de uma cidade que era o campo de ação 
dos bancos nele sediados. (CORRÊA, 1989, p. 3). 

 

Desse modo, são formadas redes de sucursais configuradas a partir das 

zonas de influência dos grandes centros urbanos. Aspectos relacionados à ordem 

dos fluxos comerciais entre os lugares implicam igualmente na configuração de 

redes de intermediação financeira hierarquicamente controladas. Utilizando-se de 

fórmulas matemáticas, Sicsú e Crocco (2003) estudaram o padrão de localização 

das agências, a parir de equações que uniam variáveis como a população, o PIB e a 

distribuição da renda, para notar que tais características favorecem igualmente a 
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concentração bancária nas grandes cidades. Em outra perspectiva, analisando a 

reorganização espacial dos bancos Bradesco, Bamerindus e Unibanco, a partir de 

aspectos políticos técnicos e normativos, Dias e Lenzi (2009) apontam as regiões 

metropolitanas como unidade territorial comum às estratégias locacionais das 

agências pertencentes aos três bancos. Processo parecido também foi constatado 

por Santos e Silveira ([2001] 2006) em relação ao Banco do Brasil. 

O que se verifica, em princípio, é que as disparidades territoriais concernentes 

a rede urbana, desempenham papel preponderante na configuração da rede 

bancária. Cabe destacar entretanto, que as estratégias de localização dos bancos 

apresentam certo grau de variação, em decorrência, sobretudo das “vocações 

bancárias” (SANTOS e SILVEIRA [2001] 2006), ou seja, do tipo de mercado ao qual 

sua carteira de crédito e de outros serviços está vinculada. Em se tratando da rede 

bancária alagoana, o trabalho de Medeiros (2013) é bastante elucidativo quanto às 

variações locacionais dos bancos. O autor mostra que a carteira de crédito de cada 

banco é um importante indicativo da localização de seus fixos, pois “definem a 

funcionalidade de cada instituição” e expressa, por conseguinte, formas distintas de 

uso do território. 

Importa ponderar que, diferente de outros fixos bancários, os custos com 

instalação e manutenção de agências superavitárias conduz, por parte dos bancos, 

à exigência de um certo grau de dinamismo econômico que muitos lugares são 

incapazes de oferecer. Isso por si só, exclui uma parcela significativa dos núcleos 

urbanos do itinerário de expansão da rede de agências bancárias. Mesmo aqueles 

bancos que operacionalizam políticas públicas e de assistência social, trabalham em 

mão dupla, norteado pela lógica capitalista de mercado, eles separam sua “função 

social” da busca pela eficiência econômica e pelo lucro. Daí a necessidade de 

instalar suas agências nos espaços de maior fluidez econômica. 

Uma das funções básicas da atividade financeira bancária, consiste em captar 

depósitos do público, emprestando a juros um dinheiro que, em princípio, não lhe 

pertence26, mas que dessa forma acaba ganhando um efeito multiplicador, visto 

como são reembolsados e realocados em maiores quantidades. O volume e a 

intensidade desse processo crescente de “concentração-dispersão”, traduz-se em 

                                            
26 Embora as instituições financeiras sejam autorizadas a operar com recursos do público, elas estão 
sujeitas à regulação prudencial de Basiléia, isto é, precisam dispor de quantidades mínimas de capital 
que assegurem o funcionamento da atividade em possíveis períodos de crise econômica. 
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lucros reais para a firma bancária e conduz à monetização do território pela 

utilização dos seus lingotes de reserva. Conforme destacou Karl Marx (1982, p. 145) 

“graças à extensão e à concentração do sistema bancário, necessita-se de muito 

menos moedas para pôr em circulação a mesma quantidade de valores e realizar 

um mesmo ou um maior número de negócios”. 

Pensando nisso, é possível elencar algumas variáveis que contribuem para 

expressar a dinâmica financeira do território que, em princípio rege a topologia das 

agências bancárias. O número de operações de crédito (Mapa 9), por exemplo, 

constitui um importante indicativo dessa fluidez, pois representa a necessidade de 

capitais adiantados, seja por pessoas físicas – juridicamente falando – ou jurídicas. 

A distribuição da população é outro fator a ser considerado, estando ela atrelada ao 

trabalho, ao consumo e à circulação de dinheiro, por conseguinte (SILVEIRA, 2009). 

O número de empresas (Mapa 10) e o PIB (Mapa 11), ou seja, o valor produzido 

pelas respectivas atividades econômicas também são dados do território a serem 

considerados, uma vez que a dinâmica de todo o processo produtivo é perpassada 

pelo capital financeiro (TAVARES, [1972] 1982). A sobreposição dessas variáveis 

revela similaridades territoriais que justificam, em parte, o desenho da topologia 

bancária alagoana expressa no (Mapa 12). 

É importante aceitar que a análise dessas variáveis como sistema de 

referências espaciais tem apenas um papel relativo no entendimento sobre 

configuração das topologias das agências, uma vez que expressam aquilo que tem 

de mais comum na atividade bancária.  As especializações, ou vocações das firmas 

bancárias podem ser vistas também como estratégias distintas de localização, 

embora submetidas as mesmas possibilidades técnicas e ao mesmo arcabouço 

normativo. Um banco cuja carteira privilegia o crédito rural pode, à guisa de 

exemplo, apresentar uma lógica de localização indiferente às variáveis ora 

assinaladas. A partir desse entendimento, pode-se chegar ao raciocínio proposto por 

Santos ([1979] 2011), sobre a medida em que esses fixos podem variar em sua 

localização, mas isso só é possível se reconstituído o traçado regular dessas 

instituições financeiras, para então identificar o que se pode chamar de “o ponto fora 

da curva” e investigar seu sentido. 
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Mapa 9 - Alagoas: operações de crédito por município (2012) 

 

 

Mapa 10 - Alagoas: número de empresas por município (2012) 
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Mapa 11 - Alagoas: Produto Interno Bruto dos municípios (2012) 

 

 

Mapa 12 - Alagoas: número de agências bancárias por município (2015) 
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Uma análise comparativa das variáveis ilustradas nos mapas acima, revela a 

grande similaridade na configuração de processos distintos, porém interligados entre 

si. Não se trata de uma relação de causa e efeito, mas de processos 

complementares, espacialmente organizados numa relação de interdependência que 

se coaduna com a dinâmica do lugar. De modo geral, o gradiente de concentração 

de agências bancárias, bem como das demais variáveis, acompanha a hierarquia 

urbana do estado, ao mesmo tempo em que são parte dela, apresentando 

densidades elevadas nos maiores centros urbanos e rarefazendo-se na medida em 

que se aproxima das cidades que ocupam as áreas mais “letárgicas”, para usar a 

expressão de Silveira (2009). 

Ressalte-se, todavia, que o mapa oferece apenas uma visão mais ou menos 

cristalizada da realidade, um pequeno recorte temporal que não representa o 

comportamento dessas variáveis ao longo do processo de formação da rede 

bancária no estado. Na verdade, “uma localização presente muitas vezes resulta, 

direta o indiretamente, de fenômenos que nos deitaram raízes previamente” 

(SANTOS, [1979] 2011, p. 56). São formas geográficas herdadas do passado, 

criadas em um dado contexto histórico, mas que interferem na realidade do 

presente, seja com antigas funções ou ajustadas ao momento atual. Para Dias e 

Lenzi (2009, p. 105) “a decisão sobre a localização de agências depende da 

memória do passado e da antecipação do futuro”. 

 Assim, no decorrer de seis décadas, o Banco do Nordeste montou a base 

material que torna possível seu funcionamento no estado. As possibilidades 

econômicas, técnicas, as características do território e, sobretudo, suas estratégias 

locacionais sofreram algumas transformações ao longo desse tempo. Durante toda a 

sua história, pode-se admitir a existência de três significativos períodos de expansão 

de sua rede de agências, com esporádicas instalações de novas unidades no 

intercalar desses recortes temporais conforme pode ser verificado no Gráfico 14. 

Esses momentos de expansão representam ao mesmo tempo, a necessidade e a 

oportunidade de ampliação da presença de suas unidades físicas no território. 

Alguns estudos mostram que esse processo é entremeado, sobretudo, por questões 

de ordem econômica (CARDOSO, 2006), política (OLIVEIRA, 1981), técnica (DINIZ, 

2004) e normativa (OLIVEIRA; VIANNA, 2005), que serão devidamente abordadas. 
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Fonte: Oliveira e Vianna (2005); Federação Brasileira de Bancos (2015). 
Elaboração: Diêgo Rodrigues da Silva. 
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Gráfico 14 - Número de agências do Banco do Nordeste em toda sua área de atuação (1954-2014) 
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De 1956 a 1964, foi realizado o primeiro Plano de Expansão de suas 

unidades operadoras, que passaram de apenas 11 agências para 64. Norteado pelo 

Decreto-Lei 1.649 de 1952, que deu origem ao Banco do Nordeste do Brasil S/A27, a 

instituição deveria ter uma filial na capital de cada um dos estados compreendidos 

pelo Polígono das Secas28, área de abrangência de sua atuação. Depois disso, as 

agências seriam instaladas na área do Polígono de modo que houvesse pelo menos 

uma agência para cada 400 mil habitantes29. Nesse período, o traçado das redes, 

sobretudo rodoviárias, desempenhava papel fundamental nas estratégias de 

localização dos fixos bancários, face a frágil integração do território, conforme 

lembra Roberto Lobato Corrêa (1992). A atividade era realizada essencialmente de 

forma manual e o processamento de uma operação podia demorar até três dias para 

ser efetivado dado o tempo de deslocamento até a sede do banco em Fortaleza – 

CE. 

Contel (2011, p. 70) mostra que nesse período a Superintendência da Moeda 

e do Crédito (SUMOC), enquanto entidade reguladora do sistema financeiro, começa 

a “racionalizar a divisão financeira do trabalho no território brasileiro”, controlando a 

distribuição das agências bancárias. Isso ocorreu através do fracionamento do 

território em “zonas bancárias” em 1951 pela instrução n. 3730 de junho do mesmo 

ano, tendo seus critérios redefinidos conforme atenta Medeiros (2013) em 1954, pela 

Instrução n. 9531 de julho do referido ano. Com critérios distintos, o objetivo de 

ambas as normas, era inibir a abertura de novas agências em lugares de grande 

concentração bancária impondo restrições e, estimular a abertura de novas 

dependências em zonas de maior rarefação da atividade. 

                                            
27 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1649.htm>. 

28 A Lei 175/36 (revisada em 1951 pela Lei 1.348), reconheceu o Polígono das Secas como a área do 
Nordeste brasileiro composta de diferentes zonas geográficas com distintos índices de aridez e 
sujeita a repetidas crises de prolongamento das estiagens. 

29 Cabe destacar que até 1960 Alagoas possuía apenas 394.404 habitantes. 

30 Essa instrução dividiu o território em: 1- Zonas de captação de fundos, ou desenvolvidas, onde as 
atividades econômicas não conseguem absorver os recursos disponíveis; 2- Zonas Fluorescentes, já 
desenvolvidas, mas com capacidade de absorção de capital; 3- Zonas Novas, locais onde 
recentemente havia iniciado as atividades econômicas. 

31 Essa Instrução dividiu o território em: a) Zonas desassistidas – em que não há assistência bancária 
satisfatória, com um máximo de cinco agências; b) Zonas em desenvolvimento – entre cinco e dez 
agências bancárias e que necessitam de maior número de dependências e; c) Zonas desenvolvidas – 
praças que já possuem dez ou mais agências, onde a restrição para a abertura de novas unidades 
era maior.  
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A expansão da topologia do BNB nesse período, expressa claramente a 

política da SUMOC de privilegiar as chamadas “zonas desassistidas”, o que 

ademais, veio se contrapor aos interesses das oligarquias algodoeira-pecuaristas 

que, enraizadas na área do Polígono, exerciam forte influência política na atuação 

do Banco, conforme verifica Francisco de Oliveira (1981). A política da SUMOC 

destoava, em certa medida, a lógica de funcionamento da atividade bancária que 

privilegiava centros mais dinâmicos onde o retorno financeiro era assegurado. O 

pronunciamento do Deputado Gurgel Valente junto à SUMOC em 1956 evidencia o 

“engessamento locacional” do BNB, face a política normativa da época, conforme se 

segue, 

 
[...] o que é preciso é que a SUMOC, não trate o Banco do Nordeste, como 
um Banco qualquer de agiotagem. É preciso que a SUMOC encare esse 
Banco do Nordeste como uma verdadeira alavanca, que o governo colocou 
em nossas mãos e destinada a impulsionar toda a economia do Nordeste. O 
tratamento da SUMOC, com relação ao Banco do Nordeste, é realmente, de 
estarrecer, e, nesse sentido, Sr. Presidente, tenho no requerimento que, 
oportunamente, apresentarei ao Plenário, um item especialmente com 
relação ao SUMOC, para que ela, imediatamente, resolva o problema das 
autorizações para funcionamento dos estabelecimentos do Banco do 
Nordeste (VALENTE, 1956). 

 

Durante esse período foram concedidas instalações de agências nas cidades 

de Maceió, capital do estado localizada na mesorregião Leste, Mata Grande na 

Mesorregião do Sertão, Arapiraca no Agreste e de Batalha no Sertão alagoano. Com 

exceção da capital que, como visto, teve sua agência garantida por lei, todos os 

outros municípios contemplados com dependências do BNB, localizavam-se na área 

de abrangência do Polígono das Secas. Além do aspecto normativo, essas cidades 

também eram privilegiadas do ponto de vista dos sistemas de movimento do 

território, dada sua proximidade com um dos principais eixos rodoviários do estado, 

a BR 101, que liga Maceió a Natal e a BR 316 que liga Maceió no Leste a Mata 

Grande no alto Sertão desembocando na BR 16 no estado de Pernambuco que 

dava acesso direto à Fortaleza. A BR 116 conectava-se a Arapiraca e Batalha por 

rodovias estaduais.  Concordamos assim com, David Harvey (1992, p. 267) quando 

este diz que “quanto menos importantes as barreiras espaciais, tanto maior a 

sensibilidade do capital às variações do lugar dentro do espaço e tanto maior o 

incentivo para que os lugares se diferenciem de maneiras atrativas para o capital”. 
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Com uma rede de agências ainda muito incipiente, havia também grande 

preocupação com a distribuição geográfica dos fixos bancários, no sentido da 

distância física entre a rede de agências e sua cobertura espacial potencial, não 

respeitando necessariamente as fronteiras político-administrativas dos estados e 

municípios. Um exemplo disso é o munícipio de Palmeira dos Índios, que embora 

também ocupasse a área de atuação do BNB e apresentasse uma economia mais 

expressiva do que Batalha e Mata Grande (LIMA, 1965), estava, juntamente com 

outros municípios da porção norte do estado, sob o raio de ação da agência de 

Garanhuns em Pernambuco, instalada em 1958. O mesmo pode ser dito em relação 

aos municípios da porção Sul do estado, sob influência da agência inaugurada em 

Gararu no estado de Sergipe em 1959. 

O fim desse período coincidiu com alguns eventos que contribuíram para frear 

a expansão da rede de agências do BNB. Um deles foi o Golpe Militar de 1964 e a 

consequente mudança do quadro administrativo de comando da instituição, cuja 

presidência era indicada pelo presidente da república. A reforma bancária de 

1964/196532 também mudaria a tônica de atuação de diversos bancos no território 

nacional e, no caso do Banco do Nordeste, deu-se especialmente a partir da 

“reforma fiscal”.  

Assim, o BNB passava a atuar sob a coordenação da SUDENE e seus 

recursos passaram a depender, sobretudo, do sistema de incentivos fiscais 34/1833 

criado em 1965. Em 1967 o BNB perde uma de suas principais fontes de recursos, o 

Fundo Especial das Secas. Para Cardoso (2006, p. 112), uma mudança de 

comportamento é justificável “devido ser o BNB, uma instituição de desenvolvimento 

cujos objetivos estão intimamente relacionados com a existência de recursos”. E, por 

fim, entra em vigor, sob supervisão do Banco Central, a Resolução n. 200 de 1971, 

suspendendo a concessão de novas autorizações para instalação de agências 

bancárias, sendo prorrogada até 1976. Na interpretação de Corrêa (1998), essa 

reforma financeira visava favorecer a concentração bancária e a formação 

conglomerados financeiros. 

                                            
32 De acordo com Contel (2011, p. 115) a reforma bancária de 1964/1965, engendrou 
simultaneamente uma “reforma fiscal”, uma reforma da “política habitacional”, e finalmente uma 
reforma na remuneração de títulos públicos do governo, com a institucionalização da “correção 
monetária”. 

33 O mecanismo 34/18 foi criado pelo art. 18 da Lei 4.869 de 1965.  
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Sob a coordenação da SUDENE, o BNB expandiu sua área de atuação para 

todo o Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Todavia, entre o 

primeiro e o segundo Plano que corresponde a um intervalo de doze anos, apenas 

uma nova agência foi inaugurada, em 1969, em Penedo, importante cidade 

localizada na Mesorregião Leste do estado. A essa altura, os conteúdos políticos, 

técnicos e normativos do território brasileiro haviam sido alterados. O imperativo do 

crescimento econômico ganhava força no contexto político e ideológico vigente, com 

enfoque no financiamento do setor industrial. O II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) exerceu forte influência sobre a forma de atuação dos 

bancos oficiais públicos. Ancorado no PND, o Banco do Nordeste lançou seu Plano 

Quinquenal (1975/1979) e com ele, um novo Plano de Expansão das agências. A 

esse respeito, o então presidente do BNB, Nilson Holanda ([1975] apud SANTOS e 

GOIS, 2011, p. 263) revela, 

 
No momento estamos concluindo a execução do Plano de Expansão 
elaborado a alguns anos atrás. Com relação a esse Plano, fizemos apenas 
uma revisão geral para introduzir alguns ajustes. [....] Temos que definir com 
muito cuidado a nossa política de implantação de agências, não só em 
termos da seleção das localidades, como também em termos das funções a 
serem exercidas por essas agências. 

 

A execução, do segundo Plano de Expansão teve início em 1976, e se 

estendeu até 1984, quando o banco passou de 71 para 176 estabelecimentos. Esse 

Plano foi possibilitado por um crescente aumento das receitas, em função do 

continuo aumento da inflação34. Na visão de Oliveira e Vianna (2005, p. 115) “o 

imposto inflacionário determinava, para o segmento bancário, um processo 

acelerado de crescimento do número de unidades operadoras”. A evolução das 

técnicas bancárias também teve papel sintomático nesse processo, Diniz (2004, p. 

58) mostra que os lucros auferidos nesse período, permitiram que os bancos 

implantassem o sistema de processamento de dados descentralizado. Os 

subcentros regionais reduziam consideravelmente a distância e o tempo de 

processamento das informações antes enviadas a um único Centro de 

Processamento de Dados (CPD). No caso do BNB, isso possibilitou a ampliação de 

sua rede de agências em todo o território açambarcado por sua jurisdição pela maior 

proximidade em relação aos subcentros. 

                                            
34 Em 1973, a taxa de inflação era de 15,6%, no ano de 1979 era da 77,3% e em 1984 chegou a 
223%. 
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Com uma carteira comercial, o BNB abriu sucursais nas cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, praças de elevado retorno financeiro. A 

busca pela eficiência econômica também conduziu à instalação de agências em três 

importantes cidades alagoanas, quais sejam, Palmeira dos Índios, no Agreste 

alagoano, União dos Palmares no Leste e em Santana do Ipanema no Sertão do 

estado. O BNB aumentava assim, sua capilaridade, a partir de cidades 

estrategicamente distribuídas entre as suas três Mesorregiões, distantes da área de 

influência das agências existentes e que constituem importantes nós de toda a rede 

bancária do estado. Para Cardoso (2006b) a função de banco comercial foi a tônica 

de atuação do BNB nos fins dos anos de 1970 e durante a década de 1980. 

A retomada da democracia desencadeou sensíveis mudanças no quadro 

financeiro do País. Os sucessivos Planos Econômicos representavam um ambiente 

de grande instabilidade para os bancos que tinham a maior parte de suas receitas 

oriundas do imposto inflacionário. A emergência de uma racionalidade voltada para 

a redução da participação do Estado nas atividades econômicas afetou diretamente 

os bancos oficiais públicos. A Resolução n. 653 de 1985 é uma expressão dessa 

racionalidade, pois obrigava os bancos públicos federais a submeterem ao Conselho 

Monetário Nacional com periodicidade mínima de 2 anos, seus planos para abertura 

de novas agências, os quais não deveriam prever crescimento proporcionalmente 

superior ao observado na expansão da rede de agências do conjunto dos demais 

bancos comercias não classificados como públicos federais. 

Com efeito, a partir de 1995 há um efetivo enxugamento da máquina pública 

no Sistema Financeiro Nacional. Contel (2011) mostra que o Plano Real, o PROES e 

o PROER, provocaram um verdadeiro saneamento do sistema bancário no País. Os 

bancos federais, como visto no primeiro capítulo, tiveram suas funções redefinidas, 

quando o BNB passou a investir no segmento do microcrédito. Do ponto de vista da 

rede bancária “a orientação do governo federal era para realização de dowzing: 

fechar as agências deficitárias e reduzir o tamanho das instituições” (CARDOSO, 

2006b, p. 25). Isso significou que, “o BNB foi obrigado a fechar algumas unidades 

operadoras, sem capacidade de autossustentar-se” (OLIVEIRA; VIANNA, 2005, p. 

115).  No intervalo dos 28 anos que separa o segundo do terceiro Plano, apenas 

uma nova unidade havia sido inaugurada na cidade de Maceió em 1991. 

Uma operação de crédito, independentemente do seu valor, demanda 

trabalho, tempo e sistemas técnicos capazes de processá-la. Neste sentido, a 
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pulverização das operações de microcrédito a partir de 1995, implicava a 

necessidade de reforçar sua presença no território, malgrado a crescente redução 

das receitas e do aumento dos custos operacionais. A introdução de sistemas online 

na atividade bancária permitiu que o processamento das informações fosse 

descentralizado ao nível das agências, que passaram a ser interligadas entre si. 

Além disso, a criação do Programa Agentes de Desenvolvimento, com o 

deslocamento de funcionários às comunidades, também contribuiu para ação do 

BNB na época. A partir de 2002, com a criação do novo Sistema de Pagamentos 

Brasileiro, o processamento de dados passou a ocorrer de forma instantânea e 

envolver praticamente todos atores econômicos interligados ao Sistema (CONTEL, 

2009). 

Contando com uma carteira de 56.000 clientes ativos de microcrédito no início 

do século, esse número chegou a 1.770.000 em 2011, com o número de agência se 

mantendo variavelmente o mesmo. Em entrevista à Revista Rumos35 o Presidente 

do BNB Roberto Smith, mostra que os altos custos de manutenção das agências 

dificultavam que fossem instaladas novas unidades, 

 
Nossos custos por agência ainda são muito elevados em função de não 
termos retaguarda centralizada, resultando em um número excessivo de 
funcionários por agência e outros pontos nos quais o sistema bancário já 
evoluiu. Mas o processo de centralização da retaguarda bancária deverá 
estar concluído no segundo semestre, primeiramente por estado, e depois 
virá a centralização total. Aí poderemos pensar em expandir o número de 
agências (SMITH, 2008, p. 5). 

 
As atividades de retaguarda, ou back office são a parte das tarefas 

administrativas e operacionais que não exigem contato direto com o cliente. Neste 

caso, a centralização de retaguarda adotada pelo BNB difere substancialmente do 

antigo modelo baseado em CPD’s. A principal diferença é que agora a as agências 

estão conectadas por redes de comunicação de dados e a mudança de localização 

das informações ocorre de forma simultânea permitindo a eliminação do chamado 

“tempo morto” pela contração das distâncias articuladas em rede. Esse formato 

organizacional adotado pelo BNB permite intensificar os fluxos entre os pontos da 

sua topologia, mas também permite verticalizar sua atuação, padronizando e 

reduzindo os processos operacionais a serem desempenhados nas agências e 

consequentemente, seus custos de funcionamento. A redução das despesas permite 

                                            
35 Rumos: Economia e Desenvolvimento para os Novos Tempos. Ed. n. 32 março-abril de 2008. 
Disponível em: <http://www.cps.fgv.br/ibrecps/crediamigo/midia/kc438.pdf>. Acesso em 12 ago. 2015. 
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que o BNB amplie o universo de municípios potencialmente capazes de comportar 

uma agência. De modo que, 

 
A atual diretoria tem trabalhado o conceito de uma agência mais leve, mais 
informatizada, de papel zero. O cliente leva o papel para a agência, ele é 
digitalizado e a partir daí todo o manuseio é digital. Isso reduz muitos custos 
e ajuda as agências a obterem um maior índice de retorno financeiro 
(SILVA, 2014). 

 
Assim, em 2012 teve início o terceiro Plano de Expansão da rede de agências 

do BNB, que passou de 187 agências em 2011 para 301 ao fim de 2014. Nesse 

período, o Banco passou a nortear a localização das agências por critérios 

puramente econômicos. Isso deu-se a partir da adoção do conceito de payback, 

cálculo utilizado em análises de viabilidade econômica de empreendimentos 

diversos. O conceito se baseia fundamentalmente no tempo necessário ao retorno 

financeiro do investimento inicial. Passou-se a levar em conta a demanda por 

serviços em cada município, considerando seu raio de influência sobre outros 

núcleos urbanos e a capacidade de absorção dessa demanda pelos fixos já 

existentes.  Nesse período foram instaladas novas agência nas cidades de Maceió, 

Coruripe, São Miguel dos Campos, Rio Largo e Maragogi, todas localizadas na 

Mesorregião Leste do estado e outra na cidade de Delmiro Gouveia no Sertão. 

Com poucas variações, as diferentes agências do BNB no estado, dispõem 

da mesma capacidade de atendimento. Os municípios sediados por elas, em 

contrapartida, apresentam demandas distintas, alguns deles extrapolando o limite 

comportado pelas agências em decorrência de seu raio de influência sobre outros 

municípios. Dessa forma, o Banco definiu áreas de jurisdição para cada uma de 

suas agências, visando desafogar o fluxo de clientes em determinadas 

dependências e suprir as capacidades ociosas noutras. 

Se observadas as áreas de jurisdição das agências do BNB (Mapa 13), 

observa-se que ela apresenta grande similaridade, chegando a se confundir em 

alguns casos, com a divisão do estado em microrregiões geográficas proposta pelo 

IBGE (1990). O conceito de microrregiões se baseia em dois indicadores principais: 

a estrutura da produção e a interação espacial dos municípios, organizados 

territorialmente a partir da zona de influência econômica de uma cidade-polo. Não 

por acaso, os Planos de Aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do 
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Nordeste (FNE)36, que atualmente constitui a principal fonte de recursos repassados 

às agências do BNB, apresentam como critério para a aplicação dos recursos, a 

diferenciação zonas em microrregiões geográficas desenvolvida pelo IBGE.  

                                            
36 A Lei n. 7.827, de 27 de setembro de 1989, que criou o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE), o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e o Fundo Constitucional e 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), atribui 3% das receitas federais a serem aplicadas nessas 
regiões, pelo BNB, BASA e BB. O critério para a distribuição dos recursos é populacional, o que 
confere ao Nordeste sua principal parcela e torna o BNB, seu principal operador. 
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Mapa 13 - Alagoas: áreas de jurisdição das agências do Banco do Nordeste (2014) 
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As 15 agências do BNB em Alagoas representam apenas 7,3% de toda a 

rede bancária do estado e sediam apenas 12,7% dos seus municípios. Diante da 

seletividade do aparelho bancário, “as vantagens locacionais são fortalecidas e os 

lugares passam a ser cada vez mais diferenciados pelo seu conteúdo – recursos 

naturais, mão-de-obra, infraestruturas de transporte, energia ou telecomunicações 

etc.” (DIAS, 2007, p, 3). Daí a necessidade posicionar estrategicamente seus fixos 

entre os lugares que melhor se encaixam no projeto de expansão de sua rede de 

agências.  Com exceção daqueles municípios que tiverem suas agências 

praticamente garantidas por lei, o desenho da topologia do BNB no estado, segue de 

modo geral, a tendência encabeçada dos bancos comerciais de privilegiar os lugares 

que oferecem maiores possibilidades de retorno financeiro, e que comandam 

localmente uma rede de municípios articulados entre si. 

Apensar de apresentar uma rede de agências pouco capilarizada, o Banco do 

Nordeste atualmente é responsável por 65,3% dos financiamentos de longo prazo e 

59,7% dos financiamentos de crédito rural37. Com exceção da microrregião de 

Traipu que não possui agência, todas as outras foram contempladas por uma 

unidade em sua cidade-polo. Esse papel de comando desempenhado pelos lugares 

contemplados por agências do Banco do Nordeste, pode ser verificado na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
37 BNB: posição para setembro de 2015. 
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Tabela 3 – posição socioeconômica dos municípios com agências do BNB em Alagoas (2012) 

Cidade 
PIB População Nº de agências Nº empresas 

R$ milhões Pos Mil Pos. Total Pos. Total Pos. 

Maceió 13.694 1º 932 1º 69 1º 16.689 1º 

Arapiraca 2.416 2º 214 2º 9 2º 3.975 2º 

Palmeira dos Índios 516 8º 70 3º 5 3º 1.144 3º 

União dos Palmares 535 7º 62 5º 4 4º 891 4º 

Penedo 443 9º 60 6º 4 4º 748 6º 

Rio Largo 603 6º 68 4º 3 5º 774 5º 

Santana do Ipanema 258 12º 45 11º 4 4º 480 11º 

São Miguel dos Campos 884 4º 54 7º 3 5º 637 8º 

Coruripe 729 5º 52 8º 3 5º 606 9º 

Delmiro Gouveia 392 10º 48 10º 3 5º 681 7º 

Maragogi 129 25º 28 16º 3 5º 386 15º 

Batalha 88 43º 17 49º 3 5º 151 42º 

Mata Grande 88 44º 24 27º 2 24º 182 32º 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012). 

 

Conforme pode ser verificado na tabela acima, o Banco do Nordeste instalou 

suas agências estrategicamente nos municípios que detém os maiores indicadores 

econômicos dentre os 102 municípios alagoanos. Cada período de expansão de sua 

rede, representou uma racionalidade particular na sua forma de uso do território, 

mas sempre orientado pelos espaços de maior fluidez econômica. A incorporação de 

novos sistemas técnicos pelos bancos permitiu uma ampliação do universo de 

municípios capazes de promover rentabilidade à atividade bancária. A Tabela 3 

mostra Maceió como cidade de primeiro escalão na hierarquia urbana do estado, 

seguida por Arapiraca. Depois verifica-se um conjunto de sete municípios de terceiro 

escalão e outras duas cidades de quarto escalão que tiveram suas agências 

instaladas no início da formação da rede bancária do BNB no estado.  

Até o final de 2016, está prevista a instalação de cinco novas agências. 

Maceió receberá sua quarta unidade de atendimento e Arapiraca sua segunda, as 

outras três serão instaladas nos municípios de Girau do Ponciano, Olho D’Água das 

Flores e Viçosa, que também compõem o quarto escalão de municípios alagoanos. 

Com isso, algumas áreas de jurisdição serão redefinidas. Segundo o 
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superintendente estadual do BNB em Alagoas, Antônio César de Santana38 a 

escolha das cidades foi pautada em um estudo de mercado, que levou em conta a 

dinâmica da economia, população, demanda por crédito, potencial de crescimento, 

entre outros critérios. 

A distribuição dos recursos entre as agências é baseada na tipologia 

estabelecida pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e Regiões 

Integradas de Desenvolvimento (RIDES). A partir da diferenciação feita pelo IBGE, a 

PNDR estabeleceu duas variáveis para classificar as microrregiões: o rendimento 

familiar médio e a taxa de variação média do PIB per capta, para criar as seguintes 

tipologias: 

 

▪  Microrregiões de Alta Renda: com alto rendimento domiciliar por habitante e 
alto PIB per capta; 

 
▪  Microrregiões Dinâmicas: com rendimentos médios e baixos, mas com 

dinâmica econômica significativa; 
 
▪  Microrregiões Estagnadas: com rendimento domiciliar médio, mas com 

baixo crescimento econômico; 
 
▪  Microrregiões de Baixa Renda: com baixo rendimento domiciliar e baixo 

dinamismo econômico. 
 
A distribuição dessas zonas econômicas no estado de Alagoas, pode ser 

verificada no Mapa 14. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
38  Disponível em: < tnh1.ne10.uol.com.br/noticia/alagoas/2014/09/22/308810/banco-do-nordeste-vai-
abrir-mais-cinco-novas-agencias-em-alagoas>. Acesso em 05/07/2015. 
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Mapa 14 – Alagoas: microrregiões geográficas e suas zonas econômicas 
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Segundo as diretrizes estabelecidas no Plano de Aplicação dos recursos do 

FNE, as microrregiões classificadas como de baixa renda, dinâmica e estagnadas, 

têm prioridade na aplicação de recursos pelo BNB. No que se refere aos 

desembolsos por tipologia das microrregiões, Alagoas não possui municípios 

pertencentes a microrregiões consideradas estagnadas. O relatório do FNE39, para o 

exercício de 2014 revelou que os municípios alagoanos classificados como de Alta 

Renda, apesar de representarem apenas 10% do total, receberam 24,9% dos 

recursos desembolsados, os municípios enquadrados como Dinâmicos representam 

32% do total e receberam 27% dos recursos, já os municípios considerados de 

Baixa Renda, representam 58% do total e receberam apenas 48,1% dos valores 

contratados. Portanto, os números ora apresentados vão, em certa medida, de 

encontro à política de aplicação dos recursos do Fundo, ao passo em que a 

microrregião de alta renda é mais beneficiada em termos proporcionais ao número 

de municípios, mas por outro lado ela também abriga 1/3 (um terço) de toda a 

população do estado. 

A atividade bancária certamente não se restringe apenas àquela desenvolvida 

no âmbito das agências. Todavia, esses fixos cumprem papel decisivo como 

organizadores dos circuitos financeiros do território, pois, de todas as formas 

bancárias, é nas agências que se concentram as atividades gerenciais de tomada de 

decisão sobre o rumo dos investimentos. Nelas também se reúnem as 

demonstrações contábeis das aplicações realizadas por todos os outros fixos 

bancários que a elas estão subordinados. A Tabela 4 constitui um importante 

indicativo do porte dessas agências, em sintonia com a dinâmica econômica que se 

processa no território compreendido por suas jurisdições. 

 

 

 

 

 

                                            
39 Disponível em:  
<http://www.sudene.gov.br/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMDkvMjgvMTBfNTRfMzRfNjQ4X1Jlb
GF0b3Jpb19SZXN1bHRhZG9zX0ltcGFjdG9zX0ZORV8yMDE0LnBkZiJdXQ/Relatorio-Resultados-
Impactos-FNE-2014.pdf>. Acesso em: 15, set. 2015. 
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Tabela 4 – Indicadores de microcrédito por agência* do BNB em Alagoas (2014) 

 

Agência 

Crediamigo Agroamigo 

Valores 
desembolsados (R$ 

milhões) 

Operações 
contratadas 

(Mil) 

Valores 
desembolsados 

(R$ milhões) 

Operações 
contratadas 

Maceió** 65,4 36,1 0,7 209 

Arapiraca 59,8 33,2 20.8 5.174 

Palmeira dos Índios 42,4 23,5 12.2 3.411 

Santana do Ipanema 40,6 22,5 12,3 3.461 

Batalha 33,2 18,4 8,7 2.267 

Penedo 25,7 14,2 9,2 1.957 

União dos Palmares 18,2 10,1 6,1 1.461 

Delmiro Gouveia 17,1 9,5 2,3 623 

Rio Largo 15,1 8,3 0,3 89 

São Miguel dos Campos 13,5 7,5 ------ ------ 

Coruripe 11,8 6,5 3,1 871 

Mata Grande 10,3 5,7 8,6 2.584 

Maragogi 8,6 4,7 0,9 336 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil (2014). 
Organização de dados: SILVA, D. R. 
* Esses valores levam em conta as operações processadas em toda a área de jurisdição das 
agências. 
** Vale destacar que a cidade de Maceió dispõe de três unidades de atendimento. 

 
A tabela a cima é bastante elucidativa quanto ao porte, a vocação e à 

inserção regional de cada uma das agências. Obviamente há ainda uma grande 

diversidade de linhas de crédito e outros serviços financeiros que complementam 

suas atividades. Mas no que se refere ao microcrédito, é possível observar a que 

setores da economia a carteira de crédito de cada uma delas é mais inclinada, 

revelando inclusive que o desnivelamento econômico existente entre os municípios, 

não é seguido na mesma proporção pelos recursos desembolsados pelas agências, 

se consideradas em toda sua área de atuação, segundo seus dois programas de 

microcrédito. A grande discrepância entre o microcrédito urbano que é oferecido em 

Maceió e o montante dispensado aos demais municípios do estado é 

significativamente menor quando se verifica o conjunto dos municípios atendidos por 

cada unidade. 

 Isso ocorre por que algumas agências têm sua atuação muito concentrada na 

cidade-sede, como é o caso de Maceió que absorve 85% do microcrédito urbano 
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desembolsado por suas três agências. Na agência de Arapiraca esse coeficiente de 

concentração decai para 54,8%, na agência de Palmeira dos Índios para 65%, na de 

União dos Palmares para 50%, na de Penedo para 44%, na de Santana do Ipanema 

para 39%, na de Delmiro para 49% e na agência de Batalha para apenas 28%. Isso 

é igualmente uma expressão do grau de centralidade que essas cidades exercem 

em relação aos lugares contíguos e também resulta de sua capacidade de absorver 

o crédito disponível. É importante ressaltar que as agências inauguradas na última 

fase de expansão da rede bancária do BNB podem ter seus resultados 

subestimados em função do seu pouco tempo de funcionamento. 

No que se refere à linha microcrédito rural, essas zonas de influência das 

agências bancárias, apresentam uma lógica totalmente distinta daquela verificada 

para o microcrédito urbano. As agências localizadas nas Mesorregiões do Agreste e 

do Sertão, realizam um número maior de desembolsos. A estrutura fundiária desses 

municípios permite o desenvolvimento de um número exponencialmente maior de 

atividades capazes de se enquadrar no programa de microcrédito rural se 

comparado aos municípios da região Leste. 

A inserção regional das agências localizadas nos municípios do Agreste e do 

Sertão, também é consideravelmente superior se comparado às agências 

localizadas na porção Leste do estado. A agência de Arapiraca por exemplo, retém 

apenas 9,6% dos valores desembolsados no próprio município, a de Batalha apenas 

12,1%, Penedo, 16,6%, Palmeira dos Índios, 20,3%, Santana do Ipanema 23,2% e 

Mata Grande 24,3%, enquanto União dos Palmares absorve 50,8% do microcrédito 

rural, Coruripe 77,3% e Maragogi 38%. Na verdade, a operacionalização do 

Agroamigo é diferente do funcionamento do microcrédito urbano pois depende muito 

mais do deslocamento dos assessores de microcrédito rural às comunidades 

desassistidas pelas unidades de atendimento. O Crediamigo por sua vez, ocupa 

necessariamente a porção do território que abriga a maior parte de seu público-alvo.  

Cabe ressaltar que esses números resultam, em certa medida, também do 

funcionamento de outros fixos e de outras formas de ação, cujo peso para a 

capilaridade dos programas de microcrédito será discutido nos próximos itens desse 

trabalho. 
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3.2  Novos arranjos na atividade bancária: a capilaridade do microcrédito a 

partir do Instituto Nordeste Cidadania 

 

O incremento de novos sistemas técnicos na prestação de serviços 

financeiros, concomitante ao processo de renovação da materialidade no território 

brasileiro40, permitiu uma maior diversificação das formas bancárias presentes no 

território. Aliás, a atividade financeira figura entre os setores que melhor 

conseguiram incorporar novas técnicas a seu funcionamento. Utilizando-se de 

estratégias locacionais específicas, a diversificação dos mecanismos de atuação 

possibilitou à firma bancária, a configuração de novas topologias. Assim, no período 

em curso “há uma série nova de pontos de atendimento e canais de prestação de 

serviços financeiros que multiplicam ainda mais a acessibilidade dos atores 

econômicos à finança” (CONTEL, 2011, p. 252). 

A crescente fluidez e capilarização das finanças não constituem apenas um 

corolário das novas técnicas incorporadas à atividade bancária, mas são igualmente 

resultado da flexibilização normativa verificada nas duas últimas décadas, 

garantindo um uso mais preciso dos objetos. De outro modo, “ela não alcançaria as 

consequências atuais, se, ao lado das novas inovações técnicas, não estivessem 

operando novas normas de ação, a começar, paradoxalmente, pela chamada 

desregulação” (SANTOS [1996] 2009. p. 275). São consentidos, assim, novos 

arranjos organizacionais com o intuito de otimizar o uso do território pelos agentes 

econômicos. A difusão das finanças passa a ocorrer não apenas pela ação dos 

bancos, face à emergência de novos formatos organizacionais que envolvem 

instituições financeiras bancárias, não bancárias e toda sorte de estabelecimentos 

comerciais absorvidos pelo capital financeiro. Sob a perspectiva da divisão 

financeira do trabalho, Chesnais acrescenta, 

 

As novas formas de gerenciamento e controle, valendo-se de complexas 
modalidades de terceirização, visam a ajudar os grandes grupos a 
reconciliar a centralização do capital e a descentralização das operações, 
explorando as possibilidades proporcionadas pela teleinformática e pela 
automatização (CHESNAIS, 1996, p.33). 

 

                                            
40 De acordo com Santos e Silveira ([2001] 2006), o território brasileiro passou por profundas 
transformações sócio-espaciais no ultimo quartel de século, em virtude, sobretudo, do acréscimo da 
técnica que possibilitou a renovação materialidade no território. 
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Nessa perspectiva, parte das ações também é codificada e presidida por uma 

lógica formalizada, que visa projetar no sistema financeiro uma centralização do 

“mandar” e uma dispersão do “fazer”. E, no que concerne ao “fazer bancário”, novos 

formatos organizacionais emergem à luz da flexibilização das relações de trabalho, 

no sentido de ampliar a o alcance territorial das instituições financeiras, reduzindo 

concomitantemente seus custos. Em sua Crítica da Economia Política, Marx (1982) 

já demonstrava como os salários podem variar independente do seu custo agregado 

ao valor final da mercadoria e que seu peso será reduzido toda vez que o capitalista 

tiver condições de fazê-lo.  

Na operacionalização do microcrédito, a participação dos salários agregada 

ao custo final do produto é um importante componente a ser considerado, uma vez 

que os custos operacionais totais são mais elevados em função da necessidade de 

deslocamento e o retorno financeiro por operação é reduzido se comparado ao 

crédito convencional. Isso é evidenciado na fala do ex-presidente do Banco do 

Nordeste, Roberto Smith (apud Braga, 2013 p. 119) para quem “o microcrédito não 

tem sustentabilidade se você quiser cobrar uma taxa de juros baixa, ele não pode ter 

custos bancários”. 

O funcionamento dos programas de microfinanças do Banco do Nordeste, 

distingue-se dos mecanismos usados pelas demais instituições financeiras públicas, 

sobretudo pelo deslocamento de funcionários para realizar a oferta, orientação e 

acompanhamento dos recursos junto ao tomador final do empréstimo. São sistemas 

de ação criados para suprir a ausência de sistemas de objetos adequados à 

realização da atividade nas áreas desprovidas de agências e a um público 

historicamente excluído do sistema financeiro. Esse papel é desempenhado pela 

figura do assessor de crédito que, na visão de Neri (2009, p. 28) “é, absolutamente a 

chave para o funcionamento da engrenagem que começa na diretoria e passa por 

seu ambiente de microfinanças, antes de chegar ao tomador do empréstimo”. 

Quando foi expandido o Programa Crediamigo em 1998 (ainda chamado 

Central de Microcrédito), as primeiras contratações de assessores de crédito eram 

feitas a partir de uma seleção mediante concurso público. Nos anos seguintes os 

assessores passaram a ser contratados diretamente do mercado, selecionados a 

partir das características que se encaixavam no perfil do Programa. Já para o Grupo 

B do Pronaf, o microcrédito era operacionalizado pelas Empresas de Assistência 

Técnica e Extensão Rural. Entre os anos de 1998 e 2003 o BNB firmou parceria com 
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fundações de pesquisa de universidades em cada estado, responsáveis por 

contratar estagiários para o trabalho de assessores de crédito.  

Todavia, o Tribunal de Contas da União (TCU) passou a coibir os vínculos 

contratuais dessa natureza na medida em que se avançava a legislação sobre as 

microfinanças. Um marco nesse intento, foi a Lei n. 9.970, de março de 1999, que 

instituiu a figura jurídica Organização da Sociedade Civil de Interesse Público que 

ficou conhecida como “Lei das OSCIPs”. Além de uma série de atividades ligadas ao 

terceiro setor41, ficou permitida a previa a experimentação, não lucrativa, de novos 

modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, 

emprego e crédito. Em termos práticos, institucionalizou-se a terceirização no 

sistema bancário com o terceiro setor, para a oferta de microcrédito. Essa mesma 

Lei também deu origem ao Termo de Parceria, instrumento jurídico utilizado para 

facilitar os vínculos de cooperação entre o poder público e as OSCIPs. A Lei existia, 

mas não havia regulamentação para mandato ou aquisição de carteira, o que só foi 

ocorrer em 2003, pelo Decreto n. 3.100. 

A parceria entre o Banco do Nordeste e o Instituto Nordeste Cidadania (INEC) 

para a operacionalização dos programas de microfinanças Crediamigo e Agroamigo 

é fruto da evolução normativa no âmbito das microfinanças. O INEC foi fundado em 

1993, por funcionários do Banco do Nordeste durante a Campanha Nacional de 

Combate à Fome e à Miséria, constituindo-se inicialmente como Comitê de Ação da 

Cidadania, e realizando ações emergenciais como doação de roupas, brinquedos e 

cestas básicas. Em 1996, transformou-se em Organização Não Governamental 

(ONG) sob o título de Instituto Nordeste Cidadania e passou a desempenhar 

trabalho voluntario para os programas de microcrédito do Banco. Com a 

regulamentação do setor, o INEC (Figura 5) obteve em 2003 sua classificação como 

OSCIP, quando celebrou um Termo de Parceria que o qualifica como mandatário do 

BNB na operacionalização do Programa Crediamigo, tendo renovado esse vínculo 

periodicamente de forma bianual. 

 

 

 

                                            
41 Setor privado com fins públicos, composto por: Fundações Institutos, Entidades beneficentes, 
filantrópicas e de utilidade pública, Associações, Cooperativas, Organizações sociais, Fundos 
comunitários, Organizações não-Governamentais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público. 
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Figura 5 – Logomarca do Instituto Nordeste Cidadania 

 
Fonte: INEC, 2015. 

 

Esse novo arranjo atribuiu algumas vantagens em relação à organização do 

sistema bancário tradicional. A primeira delas consiste na agilidade das relações 

com o Banco, uma vez que o Termo de Parceria dispensa a realização de concurso 

público ou licitação, permitindo-o contratar uma instituição não bancária criada por 

ele próprio e essa, por sua vez, contratar funcionários sem a realização de concurso, 

como nos demais bancos públicos. Dessa forma, não é necessário negociar 

aspectos metodológicos, nem oferecer remuneração além dos recursos previstos no 

plano orçamentário do Programa, já que a empresa não possui fins lucrativos. Além 

disso, as OSCIPs, como integrantes do terceiro setor, são fiscalizadas pelo 

Ministério da Justiça, estando portanto, excluídas da Lei da Usura42 e da 

normatização por parte do Banco Central. Dessa forma é possível estabelecer 

relações de trabalho inconcebíveis ao setor bancário, como o aumento das jornadas 

de trabalho, redução do piso salarial, remuneração vaiável por produtividade, entre 

outros aspectos que podem ser observados nas palavras de Smith, 

 
O microcrédito ele tem que ser operado de uma forma onde você possa ter 
mandatários e aonde você possa trabalhar com estruturas, vamos dizer, de 
funcionários não bancários. Que são funcionários que trabalham só 6 horas 
por dia, não só por isso, por que o trabalho bancário ele é muito pesado, 
mas é que possa ganhar por produtividade. (SMITH, apud BRAGA, 2013, p. 
119). 

                                            
42 Decreto nº 22.626, de 07/04/1933, que estabelece juros máximos de 12% ao ano e determina que 
a cobrança de juros usurários é considerada crime contra a economia popular. 
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Em 2005, inspirado nos moldes do Crediamigo, foi lançado o Programa de 

Microcrédito Rural Agroamigo e, no mesmo ano, o Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo e Orientado (PMNPO) pela Lei n.11.110 de 2005. A partir de 

então, o INEC passou a operacionalizar os dois programas de microcrédito do BNB 

de acordo com a metodologia preconizada pelo PNMPO e pelo Manual de Crédito 

Rural. Em linhas gerais, o BNB ficou responsável pelo risco, análise, desembolso e 

administração do crédito, enquanto ao INEC, coube a contratação e capacitação do 

quadro de funcionários para a promoção, formalização, orientação e fiscalização do 

crédito. De acordo com o Termo de Parceria43, o processo metodológico para a 

realização da atividade está estruturado da seguinte forma: 

I – Pré-venda: 

▪  Mapeamento do mercado; 

▪  Abertura de área de trabalho; 

▪  Promoção e palestra informativa. 

II – Venda: 

▪  Solicitação do crédito; 

▪  Elaboração do cadastro de conta corrente; 

▪  Visita prévia por amostragem, para avaliação e negociação; 

▪  Elaboração e formalização da proposta de crédito; 

▪  Pré-análise da proposta de crédito e validação; 

▪ Análise, aprovação e contratação da proposta de crédito; 

▪  Assinatura de instrumento de crédito e; 

▪  Desembolso do crédito. 

III Pós-venda: 

▪ Visita de orientação e verificação da aplicação do crédito; 

▪  Gestão da carteira e; 

▪  Solicitação de novo crédito (renovação). 

 

                                            
43 Disponível em: <http://www.inec.org.br/Termo_de_Parceria_Agroamigo_2014-2016.pdf>. Acesso 
em 03, jun. 2015. 
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Junto com as novas intencionalidades, surgiram também novos objetos, 

criados para atribuir maior eficácia as ações que incidem sobre determinados pontos 

do território marcados por sua viscosidade44, e desprovidos de fixos bancários. 

Assim sendo, o Art. 8º da Resolução n. 2.874 de 2001, criou uma forma bancária 

específica para a realização da oferta de microcrédito, o PAM (Posto de 

Atendimento ao Microcrédito). Esse tipo de fixo apresenta maior flexibilidade 

locacional se comparado às agências, pois ao contrário destas, o posto pode ser 

instalado em qualquer localidade, pode ser fixo ou móvel, permanente ou 

temporário, admitindo-se instalações cedidas ou custeadas por terceiros. Tem seu 

horário de atendimento determinado pela instituição financeira e deve reportar o 

movimento diário à contabilidade da agência à qual está subordinado. 

Toda a infraestrutura e logística é fornecida em regime de comodato com o 

Banco do Nordeste, ou seja, é o BNB quem custeia as instalações e a mão-de-obra 

utilizada na execução dos programas. O PAM utiliza uma estrutura de sistemas 

técnicos, mais simplificada em relação às agências e um quadro interno de pessoal 

reduzido. Não movimenta papel moeda, e por isso, dispensa funcionários para fazer 

a segurança do local. Além do número variável de assessores de crédito, que é 

definido em função da amplitude do mercado, necessita-se, de um coordenador, um 

assistente administrativo de caixa e outro na função de retaguarda (back office). Do 

ponto de vista geográfico, isso aumentou consideravelmente as possibilidades de 

instalação de fixos em lugares que não são economicamente atrativos à instalação 

de agências, mas que possuem uma demanda específica por microcrédito que pode 

ser suprida com a instalação de um posto. 

Além dos Postos de Atendimento, o Crediamigo também se utiliza de 

Unidades de Atendimento, que é um espaço semelhante ao primeiro, porém 

anexado à estrutura predial das agências. Com isso o BNB se beneficia da 

arquitetura já existente e configura uma topologia de pontos de atendimento de 

microcrédito que segue o desenho traçado ao longo do tempo pelos fixos 

tradicionais, mas amplia essa topologia para outros pontos do território através dos 

postos de atendimento, como pode ser observado no Mapa 15. 

                                            
44 De acordo com Santos e Silveira ([2001] 2006) o território pode ser dividido entre os espaços de 
fluidez e de viscosidade, levando-se em conta a desigual distribuição dos seus sistemas de 

movimento. 
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Mapa 15 – Alagoas: pontos de atendimento do Programa Crediamigo (2015) 
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Ao todo são 24 pontos de atendimento do Crediamigo, sendo 14 unidades 

anexadas fisicamente às agências regionais e outros 10 postos distribuídos entre os 

municípios desprovidos de agência ou naqueles em que a unidade de atendimento 

não consegue responder sozinha à demanda por crédito, como é o caso de 

Arapiraca. Cada um dos fixos está situado na área de jurisdição de uma agência 

regional que administra sua carteira de microcrédito. Isso ajuda a explicar, por 

exemplo, o bom desempenho visto no item precedente, em relação às agências de 

Arapiraca e Batalha que possuem um maior número de postos de atendimento sob 

sua jurisdição. Obviamente, há que se levar em conta também, a desigual demanda 

por microcrédito em cada fração do território, conforme já demonstrado no primeiro 

capítulo desse trabalho. 

As unidades de atendimento foram abertas antes da virada do século, uma 

vez que se utilizaram de uma rede de agências previamente montada. Apesar da 

abertura para a instalação de postos de atendimento em 2001, o Crediamigo só 

passou a expandir sua rede de atendimento em 2005, por incentivo do Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado. Em Alagoas os primeiros postos só 

começaram a operar a partir de 2008 com a instalação de dois fixos. No ano 

seguinte, outros quatro foram abertos e de 2010 a 2015 mais quatro postos foram 

inaugurados. Cada unidade de atendimento do Crediamigo atendeu em 2014 uma 

média de 10 mil clientes, demanda inexistente na maioria dos municípios do estado. 

Em muitos casos, o imóvel ocupa espaços públicos cedidos pelas prefeituras 

locais, mas também são encontrados em estabelecimentos próprios, alugados e em 

shoppings centers. A estrutura física do PAM também é reduzida e pode ocupar os 

espaços construídos anteriormente para outras finalidades, o que não ocorre com a 

unidade de atendimento que segue o padrão normativo estabelecido para as 

agências. Tanto no posto quanto na unidade de atendimento, é realizado o 

recolhimento e formalização das solicitações de empréstimo, que são encaminhadas 

e analisadas nas agências. Os sistemas técnicos necessários são compostos 

sobretudo, por computadores conectados à rede das agências e impressoras 

multifuncionais, que auxiliam na transferência dos dados para a agência-sede, onde 

é realizada a administração do crédito. As Fotografias 1 e 2 revelam a estrutura 

desses fixos. 
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Fotografia 1 – Arapiraca/AL: posto de atendimento45  Crediamigo 

 

Fonte: SILVA, D. R. 2015. 

 

Fotografia 2 – Arapiraca/AL: unidade de atendimento Crediamigo 

 

Fonte: SILVA, D. R. 2015. 

 

Embora tenha uma atuação espacialmente mais restrita e não execute grande 

parte das funções desenvolvidas nas agências, o PAM apresenta como diferencial 

para seu funcionamento, uma maior facilidade para se capilarizar no território. Essa 

capilaridade foi, em grande medida, possibilitada pela complacência do sistema 

regulatório para a introdução de formas bancárias mais simples e flexibilização das 

relações de trabalho. Uma vez terceirizada a operacionalização dos programas para 

uma instituição financeira não bancária, os sistemas de ação utilizados escapam das 

limitações normativas que recaem sobre os bancários. Neste sentido, um dos 

                                            
45 Embora utilize em sua fachada a denominação Unidade de Atendimento, esse fixo é reconhecido 
como posto, tanto pelo Banco Central como pelo BNB. 
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principais ganhos que esse processo auferiu ao BNB, foi a possibilidade de ter 

agentes que se deslocam do estabelecimento financeiro a todos os municípios 

compreendidos por sua área de atuação, a qualquer dia da semana e a um custo 

exponencialmente menor46. 

Considerado como programa de microcrédito urbano, o Crediamigo 

intensifica, mas não restringe sua área de atuação aos limites da cidade. O estudo 

realizado por Silva (2013) mostrou, por exemplo que, no posto do Crediamigo 

localizado em Junqueiro, a maior parte dos valores desembolsados é destinada a 

zona rural. É bem verdade que esse município apresenta 67% de sua população 

residindo nessa porção do território, o que não ocorre na maioria das outras cidades 

que possuem um ponto de atendimento do Programa e tem a maioria de sua 

população residindo nas áreas urbanas. Mas isso mostra que o aspecto meramente 

normativo que determina os limites urbanos dos municípios não circunscreve o raio 

de ação do Programa, mas sim o funcionamento da economia. 

Seus assessores de crédito percorrem aqueles lugares onde os 

microempreendedores individuais, formais ou informais, desenvolvem atividades 

ligadas a pequena indústria, ao pequeno comércio e serviços, seja na cidade ou no 

campo. A miúde trata-se de pequenas marcenarias, sapatarias, padarias, 

vendedores ambulantes, mercadinhos, lanchonetes, salões de beleza, oficinas 

mecânicas, borracharias etc. Eles frequentemente utilizam motocicleta, custeada por 

ele próprio, como principal meio de transporte para a realização das atividades 

externas à unidade de atendimento. Os pré-requisitos básicos para trabalhar na 

função de assessor de microcrédito urbano são: ter atingido a maioridade e o ensino 

médio completo. Contudo, o INEC prioriza aqueles que também possuem curso 

técnico ou superior em contabilidade, administração de empresas ou áreas afins; 

domínio da informática e; também recomenda-se experiência em vendas externas. 

Eles recebem um salário base, mas também são remunerados por 

produtividade, isto é, em função do tamanho da carteira e do índice de 

inadimplência, o que tem contribuído para aumentar seu desempenho ao longo do 

tempo. No ano 2005, por exemplo, a média de clientes por assessor era de 378 e 

sua carteira ativa era de R$ 300 mil. Em 2014, cada assessor do programa, no 

                                            
46 Em agosto de 2014, o cargo de analista bancário no BNB tinha remuneração inicial de R$ 2.043,36. 
<http://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/concursos/edital_versao_bnb_2014_04_08_fgv.p
df>. No mesmo período, o salário base de um assessor do Crediamigo era de R$ 806,04. Disponível 
em: <http://www.inec.org.br/controle/downloads_2114.pdf >. Acesso em 23, abr, 2015. 
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referido ano, passou a cobrir uma média de 810 clientes e uma carteira ativa de R$ 

1,1 milhões. Nesse período o número de assessores também teve um acentuado 

crescimento, passando de 547 para 2.299 em toda a área de atuação do BNB. No 

estado de Alagoas, a instalação de novos pontos de atendimento a partir de 2008, o 

aumento do número de assessores de crédito e de sua produtividade, refletiu-se em 

um considerável aumento do número de clientes e do valor desembolsado pelo 

programa, conforme pode ser verificado no Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Crediamigo: número de clientes e valores desembolsados em Alagoas (2007-2014) 

 

Fonte: BNB/ Relatórios Crediamigo 

Elaboração gráfica: Diêgo Rodrigues da Silva 

 

Como visto no capítulo precedente, esses valores não se distribuem de forma 

homogênea no território. Malgrado o evidente crescimento do montante de recursos 

injetados pelo programa no estado, sua distribuição revela uma relação direta com a 

localização de seus fixos. A difusão do microcrédito para os lugares desprovidos de 

pontos fixos de atendimento, se deve sobretudo, a atuação externa dos assessores 

de microcrédito. Neste sentido, saber a quem emprestar, constitui parte primordial do 

trabalho desses agentes, pois eles precisam atingir uma carteira anual mínima de 

600 clientes, que não oferecem garantias reais de pagamento de uma carteira que, 

frequentemente ultrapassa a cifra de um milhão de reais. O limite máximo de 

inadimplência é de 15%, sob pena de encerrar as atividades nos lugares que 

excedem esse limiar. Nas palavras de Neri (2008, p. 28), “o assessor torna-se a face 

do banco junto aos clientes”. 
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No que se refere ao Programa Agroamigo, a importância dos assessores de 

microcrédito rural é ainda mais evidente, haja vista que o público-alvo de sua 

atuação concentra-se, por sua natureza, fora dos grandes centros urbanos. Eles 

trabalham promovendo e formalizando solicitações de empréstimo, orientando e 

fiscalizando sua aplicação.  Para o deslocamento dos assessores, o BNB firmou 

parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA que, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), financia a compra de motocicletas 

utilizadas por eles na sua visita a campo. 

Os agentes do Agroamigo são, em sua maioria, técnicos agrícolas, com 

formação em agropecuária, zootecnia ou áreas afins. Precisam ser maiores de 

idade, possuir pelo menos o ensino médio completo, conhecimentos básicos em 

informática, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nível “A” e disponibilidade para 

residir na cidade de atuação ou em municípios próximos. Do ponto de vista 

trabalhista, eles dispõem dos mesmos recursos e benefícios concedidos aos 

funcionários do microcrédito urbano, além do auxílio do MDA para o transporte. A 

produtividade dos assessores do Agroamigo também teve um considerável aumento 

desde sua criação. Em 2005, a média de clientes ativos por assessor era de 108 e 

sua carteira ativa era de R$ 85 mil. Em 2014, a média de clientes por assessor era 

de 1.023 e sua carteira ultrapassava os R$ 2,9 milhões. Seguindo a tendência de 

expansão do microcrédito urbano, o Agroamigo também teve um considerável 

aumento do número de assessores de crédito, passando de 167 para 782. Em 

Alagoas, esse crescimento pode ser verificado no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 – número de assessores de microcrédito do Agroamigo em Alagoas (2005-2015) 

 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil (2015). 

 

Para Aquino e Bastos (2015), apesar do crescimento do número de 

assessores de crédito, ele ainda é muito reduzido em relação à amplitude numérica 

e territorial do mercado, sobretudo diante da demanda substancialmente aumentada 

a partir de 2012, com a incorporação do Agroamigo Mais47. Enquanto o Agroamigo 

Crescer, é voltado para pessoas com renda bruta familiar anual de até R$ 20 mil, o 

Agroamigo Mais, compreende os demais produtores rurais com renda bruta familiar 

anual acima do limite máximo do segmento anterior até R$ 360 mil, excetuando-se 

os grupos de assentados de reforma agrária (A e A/C). Segundo os autores48, com a 

incorporação do Agroamigo Mais, o público potencial do Programa em Alagoas, 

passou de 78.683, para 101.540, representando um aumento de 29% do público 

passível de financiamento. 

Ao contrário do Crediamigo, o programa de microcrédito rural não faz uso do 

posto de atendimento ao microcrédito para realizar suas atividades, ficando restrito 

apenas às unidades de atendimento que acompanham a estrutura das agências. 

Ademais, o número de pontos de atendimento do programa é substancialmente 

menor do que o do Crediamigo e ainda menor que a quantidade de agências. Essas 

                                            
47 Segmento do Agroamigo, direcionado a agricultores com renda bruta familiar, nos últimos 12 (doze) 
meses, máxima de R$ 360 mil, em financiamentos de até R$ 15 mil e um limite total de 
endividamento de R$ 30 mil em operações contratadas no Agroamigo. 
48 Idem. 
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unidades desempenham papel importante por abrigar o trabalho interno dos 

assessores do Agroamigo, sobretudo no que concerne à articulação do trabalho dos 

agentes e os mecanismos de formalização do crédito que é encaminhado e 

administrado nas agências. Todavia, a distribuição desses fixos não determina 

exatamente onde serão aplicados os recursos desembolsados pelo Programa, 

conforme se verifica na comparação entre Mapas 16 e 17. 
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Mapa 16 - Alagoas: unidades de atendimento do Programa Agroamigo (2014) 
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Mapa 17 - Alagoas: recursos desembolados pelo Agroamigo (2014) 
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São 12 pontos de atendimento em todo o estado, que seguem o padrão de 

localização das agências, já discutido no item precedente. Entretanto, as unidades 

de Maceió, Maragogi e Rio largo, possuem uma atuação pouco expressiva no que 

concerne ao microcrédito rural, característica da estrutura fundiária desses 

municípios e suas áreas contíguas, historicamente marcadas pelo predomínio de 

latifúndios de cana-de-açúcar. A agência do BNB em São Miguel sequer possui 

unidade de atendimento do Programa. Por outro lado, algumas unidades de 

atendimento como a de Arapiraca, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema e 

Batalha se sobressaem às demais na oferta de microcrédito rural. Essas vocações 

de cada unidade de prestação de serviços de microcrédito é, também, uma 

expressão da dinâmica econômica do território. O número de assessores de 

microcrédito também não é o mesmo em todos os postos de atendimento e varia, 

segundo a demanda de mercado.  Neste sentido, a Tabela 5 é revelador dessa 

variação. 

 

Tabela 5 – Quantitativo de assessores do Agroamigo em Alagoas (2015)  

Localização do fixo Qt. de assessores 

Maceió 2 

Arapiraca 9 

Palmeira dos Índios 6 

Santana 6 

Batalha 7 

Penedo 8 

União dos Palmares 3 

Delmiro Gouveia 2 

Rio Largo 1 

Coruripe 3 

Mata Grande 4 

Maragogi 1 

Fonte: BNB/Ambiente de microfinanças (Posição: ago. 2015). 

Organização de dados: Diêgo Rodrigues da Silva. 

  

 Ao todo, são 52 assessores de microcrédito rural cobrindo desigualmente um 

conjunto de 102 municípios. As unidades de atendimento que apresentam o maior 

número de contratos e de desembolsos, são também as que empregam o maior 

número de funcionários. Todavia, diferente do microcrédito urbano, no caso do 

Agroamigo, as maiores densidades de desembolsos e contratações não coincidem, 

em todos os casos, com a localização dos pontos de atendimento do programa. No 
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seu caso, existe claramente uma dissonância entre a localização dos fixos de 

prestação de serviços financeiros, que ocupam os maiores centros urbanos do 

estado, e o seu público-alvo em todo e qualquer município que desenvolve 

pequenas atividades agropecuárias. São lógicas distintas, a localização de suas 

unidades de atendimento acompanhou a topologia das agências, formada em outro 

contexto histórico e para outras finalidades. Isso o torna mais dependente do 

trabalho externo de intermediários capazes de amenizar a distância física entre a 

oferta e a demanda. 

A partir de uma entrevista concedida em 15 de junho de 2015, por uma 

agente do Programa Agroamigo, que trabalha na unidade de atendimento do INEC 

em Arapiraca, foi possível caracterizar sua forma de atuação. Inicialmente é feita 

uma análise e seleção dos municípios, com maior público-potencial e com condições 

geográficas de acesso pelos assessores de crédito.  A partir do número de clientes 

potenciais em cada município é feita a divisão das zonas de trabalho entre os 

assessores que trabalham em cada unidade de atendimento. Após definidas essas 

zonas, é realizada uma pesquisa de mercado pelo assessor de cada zona 

juntamente com o coordenador da equipe. Nesse momento, são feitas visitas aos 

municípios visando a formação de parcerias com lideranças locais para o 

conhecimento das comunidades e auxílio na identificação de clientes potenciais. 

Eles se reúnem, com os pequenos produtores agropecuários interessados em 

obter o empréstimo. Esse encontro é geralmente realizado em algum espaço público 

cedido pela prefeitura, como creches, escolas, ginásios, mas também podem ser 

cedidos por terceiros como sedes de associações comunitárias ou mesmo na casa 

de algum líder local. Só então, são realizadas palestras informativas com a 

divulgação das linhas de crédito, das exigências necessárias, para sua obtenção, 

dos direitos e obrigações do cliente. Por meio de entrevista com o cliente é redigida 

uma proposta simplificada de empréstimo que será encaminhada à agência para 

análise. Após aprovado, o assessor libera uma guia para o desembolso do 

empréstimo, assim como um carnê para o pagamento anual das parcelas. 

Acrescente-se ainda que periodicamente são feitas visitas aos clientes para o 

acompanhamento da aplicação dos recursos e também reuniões com os líderes 

locais para identificar novos clientes e sanar eventuais problemas com o 

direcionamento e reembolso do crédito. As Fotografias 3 e 4 revelam parte do 

trabalho desempenhado pelos assessores de microcrédito rural crédito. 
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Fotografia 3 Traipu/AL: entrevista com assessor de crédito do Agroamigo 

 

          Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Fotografia 4 - Motocicletas utilizadas pelos assessores de microcrédito do Agroamigo 

 

   Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2010.           
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A Fotografia 4 retrata a forma utilizada para o deslocamento dos assessores 

do Agroamigo. O tempo gasto durante o processo creditício varia muito em função 

da distância entre a agência e o cliente.  A utilização da motocicleta é uma forma de 

superar as imprevisíveis condições das vias de circulação, compostas em sua 

esmagadora maioria, por estradas vicinais. A Fotografia 3 representa a formalização 

de uma proposta de crédito em uma comunidade da zona rural do município de 

Traipu/AL, que está sob a jurisdição da agência com sede em Arapiraca. Após o 

recolhimento da documentação e preenchimento de um formulário simplificado, a 

proposta é encaminhada à agência, onde é avaliada. Mesmo após o desembolso o 

assessor de crédito realiza várias visitas à casa de alguns clientes, assim como, ao 

local onde foi aplicado o financiamento, visando orientar a correta aplicação dos 

recursos e assegurar o reembolso. 

A mobilidade e a confiança são, pois, elementos diferenciais na atuação 

desses agentes. Todos os nove (9) assessores que trabalham na unidade do 

Agroamigo sob o comando da agência do BNB em Arapiraca, residem em cidades 

situadas em sua área de jurisdição. Apesar disso, eles não trabalham 

necessariamente nos municípios onde residem. O número de municípios que cada 

assessor fica responsável por cobrir, depende da quantidade de clientes que 

residem nele. Assim, enquanto determinados agentes restringem seu raio de ação a 

um único município com um número elevado de clientes, outros precisam se 

deslocar para vários municípios para compor a mesma carteira. 

Para Abramovay (2008), a partir dessa relação de proximidade, “passa a 

existir um compromisso de pagamento da dívida que não se estabelece com uma 

instituição abstrata longínqua (o banco), mas sim no âmbito de uma relação de 

reciprocidade entre quem atribui e quem recebe o financiamento”. Os assessores de 

crédito, certamente desempenham papel fundamental para a capilaridade dos 

programas de microfinanças do BNB. Eles ampliam sensivelmente o raio de ação 

dos Programas, que antes dependiam da necessidade e da possibilidade e da 

disposição do cliente, historicamente pouco habituado com o sistema bancário, 

dirigir-se várias vezes à agência até conseguir obter o crédito. Entretanto, eles não 

são os únicos mecanismos utilizados para a capilaridade dos programas de 

microfinanças, aliás, discutiremos a diversificação dos mecanismos de atuação 

utilizados em complemento às limitações existentes no trabalho dos assessores de 

crédito. 
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3.3  Regulações flexíveis e o uso compartilhado dos fixos bancários pelo 

BNB 

 

“De um padrão fundado eminentemente nas agências bancárias, o sistema 

bancário passa a utilizar com mais frequência outras formas geográficas para a 

prestação de seus serviços” (CONTEL, 2009, p. 129). Nos últimos vinte anos, houve 

uma crescente descentralização dos canais de prestação de serviços financeiros, 

possibilitada sobretudo, pela incorporação de novos canais (Gráfico 17) e arranjos 

na atividade bancária. Essa descentralização foi protagonizada, tanto pela criação 

de novas formas bancárias, quanto pela incorporação de novos conteúdos às formas 

pré-existentes. Sob esse prisma, buscamos explicar como o BNB, valendo-se da 

introdução dos novos mecanismos financeiros e organizacionais no universo dos 

bancos, atribuiu maior capilaridade aos seus programas de microfinanças no estado 

de Alagoas. 

 

Gráfico 17 – Alagoas: transações bancárias com movimentação financeira, por origem (2014) 

 

 Fonte: Pesquisa Ciab/FEBRABAN, 2014. 

 

Desse conjunto de canais, dois em especial, tiveram participação fundamental 

na ampliação da presença do BNB no território alagoano: os ATM’s (automatic teller 

machine) e os correspondentes. Essa ampliação, no entanto, não se deu de forma 

direta, isto é, pela difusão de fixos criados por ele, mas sim, a partir de arranjos 

organizacionais com outros bancos, como será visto mais adiante. 
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Criados ainda na década de 1980 como dispensadores de cédulas, os ATM’s, 

ou caixas eletrônicos, incorporaram novas funções ao longo do tempo, tornando-se 

indispensáveis à firma bancária. Atualmente é possível, através desse fixo, consultar 

saldos, efetuar saques, depósitos, pagamentos, transferências, contratar crédito 

pessoal, recarregar celular pré-pago, emitir extratos bancários, entre outros serviços, 

chegando operar mais de 180 tipos de transações, com o processamento 

instantâneo de informações eletrônicas. Contudo, apenas 62% deles podem realizar 

todas essas funções (ATM Full), outros 22%, são principalmente dispensadores de 

cédulas, 2% são terminais de depósitos e extratos e 14%, dispensadores de 

cheques (FEBRABAN, 2014). 

Por sua versatilidade, logo esses terminais ganharam autorização para 

ocupar as antessalas das agências e também locais públicos de grande fluxo de 

pessoas, passando a ter um papel estratégico para a capilaridade bancária, somado 

ao fato de que dispensam o trabalho de um operador e tem seu horário de 

funcionamento expandido em relação ao expediente das agências. Segundo dados 

da Federação brasileira de Bancos, em 2014 o número de ATM’s era de 159 mil, e 

respondia por 27% das transações bancárias que movimentaram R$ 9,7 bilhões, no 

referido ano. 

Esse canal de atendimento apresenta inda formas distintas de uso pelas 

diferentes instituições financeiras, que atuam em regime de concorrência. Desde o 

início do século, o BCB autorizou e recomendou o compartilhamento do uso dos 

ATM’s. A regulação desse terminal pelo Banco Central admite três tipologias 

distintas que expressam o uso do território pelos conglomerados bancários, 

delimitando quem pode acessar qual terminal de atendimento. O primeiro tipo, é o 

terminal de “acesso restrito”, delimitado aos clientes da instituição ou de instituição 

pertencente ao conglomerado; o terminal de “acesso aberto” permite sua utilização 

por não-clientes da instituição ou de instituição pertencente ao conglomerado em 

virtude de estarem integrados a uma rede interoperada; o terceiro tipo é o terminal 

de “acesso compartilhado”, aberto à utilização por não-clientes da instituição em 

virtude de acordo bilaterais. 

Historicamente, o BNB manteve a utilização de seus caixas eletrônicos 

restrito às antessalas de suas agências, não se preocupando em fazer uso externo 

desses terminais, uma vez que o desembolso do crédito sempre foi realizado nas 

agências. Contudo, desde 2004, o banco passou a disponibilizar a abertura de conta 
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corrente para os clientes do Crediamigo. Além disso, conforme visto no item 

precedente, a partir de 2005, estimulado pela criação do Agroamigo, do Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado e de novos mecanismos de 

capilaridade, houve um acentuado crescimento do número de clientes ativos dos 

dois Programas. Em 2004, o número de clientes ativos era de 162 mil, passando 

para 578 mil, em dezembro de 2007. Essa expansão do número de clientes 

bancarizados, engrossava a fila nas agências cujo custo de serviço é notadamente 

mais caro, exigindo do BNB, a descentralização de sua rede de caixas eletrônicos. 

Mas ao invés de investir na expansão de sua própria rede de ATM’s, o Banco do 

Nordeste preferiu capilarizar-se a partir de outras instituições que já possuíam uma 

rede de terminais amplamente consolidada. 

Assim, em 2007, o BNB contratou a Argothecno, uma empresa de engenharia 

de software para fazer o compartilhamento do seu sistema de meios de pagamentos 

eletrônicos com o Banco do Brasil, que possuía a maior rede de ATM’s entre os 

bancos do País. Com cerca de 40 mil terminais, o BB totalizava 24% dos 167 mil 

existentes, sendo 15% deles localizados na região Nordeste. Atualmente, Banco do 

Brasil, e Bradesco são detentores da maior rede de caixas eletrônicos do País com 

mais de 45 mil terminais cada, dos 159 mil disponíveis, 16% deles localizados no 

Nordeste49. Com o acordo o Banco do Brasil disponibilizou ao BNB, mais de 5.000 

ATM’s externos e, em 2013, outro convenio entre eles permitiu que 2.000 salas de 

autoatendimento localizadas em agências e postos do Banco do Brasil também 

pudessem ser usadas por clientes do Banco do Nordeste. 

Em 2009 o Crediamigo e o Agroamigo já financiavam juntos, mais de 1 milhão 

de clientes ativos. Neste mesmo ano, o Banco do Nordeste do Brasil uniu-se a 

outros bancos e firmou contrato para a utilização de terminais da Rede 

Banco24Horas pertencente à empresa TecBan Tecnologia Bancária S/A. A Rede 

interbancária Banco24Horas, possui 32 instituições financeiras associadas. Seu 

número de ATM’s compreende mais de 18 mil terminais distribuídos a partir de uma 

lógica essencialmente comercial, parte em função da composição do conjunto de 

                                            
49 Adendo Estatístico do Sistema de Pagamento de Varejo e de Catões no Brasil. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/?id=SPBADENDOS&ano=2014>. Acesso em: 10, abr. 2015. 
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bancos associados, mas sobretudo porque seu controle acionário se divide entre os 

principais bancos comerciais atuantes no País50. 

O uso compartilhado desses ATM’s confere ao BNB um significativo aumento 

de sua capilaridade no território alagoano, no que concerne a um número limitado de 

serviços que podem ser desempenhados de forma automatizada. Nos terminais do 

Banco do Brasil, os clientes do BNB podem realizar saques, consultar saldos de 

contracorrente e de poupança utilizando o cartão de débito51. Na Rede 

Banco24Horas, é possível efetuar saques, consultar saldos e emitir extratos. As 

tarifas que antes eram determinadas pela TecBan passaram a ser estabelecidas a 

partir dos bancos associados. 

Para os clientes do Crediamigo e do Agroamigo, a realização de saques 

nesses terminais pode ocorrer desde que o valor a ser sacado não ultrapasse R$ 

1.500,00. Essa rede compartilhada viabilizou a abertura de 800.000 contas-correntes 

de clientes dos dois Programas, uma vez que o cartão de débito tem sua 

funcionalidade vinculada a existência de pontos de receptação do “plástico”, como 

sistema interdependente de objetos informacionais.  Sua topologia no estado de 

Alagoas pode ser verificada no Mapa 18. 

 

 

 

 

 

                                            
50 Itaú Unibanco detêm 25,94%, Santander 20,82%, Bradesco 16,31% e Banco do Brasil 13,53%. 
Também são acionistas o HSBC (9,02%); Caixa Participações (5,95%); Citibank NA (4,51%); Banorte 
(liquidação extra judicial) (2,78%), e Banco Citibank S/A (1,13%). 
51 Disponível em: <http://www.bnb.gov.br/terminais-de-autoatendimento>. Acesso em 23, ago. 2015. 
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Mapa 18 - Alagoas: rede compartilhada de terminais de autoatendimento do BNB (2015) 

 



141 
 

Em Alagoas, o BNB dispõe de 85 terminais de autoatendimento do Banco do 

Brasil, sendo alguns externos, localizados em locais de grande fluxo de dinheiro 

como supermercados e shoppings centers, e outros fixados nas antessalas das 

agências e postos de atendimento bancário. Além disso, também se utiliza de mais 

136 ATM’s essencialmente externos pertencentes à Rede Banco24Horas. Afora a 

diferença numérica, as duas redes apresentam lógicas de capilaridade 

completamente distintas. Enquanto os caixas eletrônicos do Banco do Brasil 

apresentam uma distribuição relativamente homogênea, cobrindo 56,8% dos 102 

municípios do estado, a Rede Banco24Horas encontra-se massivamente 

concentrada nos grandes centros urbanos e algumas regiões turísticas alagoanas 

que representam apenas 4,9% dos seus municípios.  Ao vincular seu sistema de 

pagamentos à rede de caias eletrônicos de outras instituições, o BNB incorpora uma 

lógica de distribuição, em certa medida, alheia à sua forma de atuação, mas que, 

considerando a relação custo-benefício, supre a necessidade de investimentos mais 

elevados com instalação, segurança e manutenção de terminais próprios. 

Medeiros (2013) mostra que a distribuição mais homogênea dos fixos do 

Banco do Brasil, justifica-se entre outras coisas, por ele administrar uma grande 

parcela das folhas de pagamentos de diversas prefeituras alagoanas. Mas também 

pelo fato de que seus fixos executam serviços financeiros básicos, que se adéquam 

facilmente à dinâmica econômica dos pequenos municípios do estado. Já a Rede 

Banco24Horas, possui um leque de serviços mais restrito, que privilegia a maior 

intensidade dos fluxos financeiros para se manter rentável aos olhos dos grandes 

bancos que a controla. Para o Banco do Nordeste, as duas redes juntas se 

complementam, permitindo que os clientes tenham acesso às suas contas a partir de 

diferentes pontos do território.  

Mas o compartilhamento da rede de terminais de autoatendimento está longe 

de ser uma exclusividade do BNB. Bancos como Itaú-Unibanco, Bradesco, 

Santander, HSBC, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BASA, entre outros, 

também possuem uma rede compartilhada de ATM’s com outras instituições. A 

busca por mais capilaridade e pela eficiência econômica entre os bancos, tem 

contribuído para uma crescente dissolução das restrições de acesso às redes 

particulares de caixas eletrônicos. Há, na verdade, uma solidariedade organizacional 

entre essas empresas que aponta para uma efetiva tendência ao uso comum desses 
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terminais, por qualquer correntista e em qualquer estabelecimento bancário52, na 

medida em que essa abertura contribui para desafogar o trabalho de caixa, o que 

reduz sensivelmente as despesas dos bancos ao mesmo tempo em que multiplica 

sua presença no território. Nas palavras de Santos e Silveira ([2001] 2006, p. 144), 

“essa é a inteligência do capital, reunindo o que o processo direto de produção havia 

separado em diversas empresas e lugares mediante o aparecimento de verdadeiros 

círculos de cooperação”. 

A cooperação mostra-se como um atributo da divisão do trabalho para a 

reprodução do capital. Nessa perspectiva, outra importante mudança assinalada 

para a topologia bancária via ATM, diz respeito ao acordo assinado em junho de 

2014 pelos bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Unibanco e Santander Brasil, 

HSBC Brasil, Caixa Econômica Federal e Citibank, para a substituição, em cerca de 

quatro anos, da rede externa de terminais de autoatendimento pela Rede 

Banco24Horas. Tendo como premissa a lógica de atuação das duas redes 

compartilhadas com o BNB, essa substituição significa a transferência de uma rede 

territorialmente distributiva (Banco do Brasil), por uma extremamente concentrada 

(Banco24Horas). 

Como grande parte dos municípios alagoanos não são atrativos à instalação 

de fixos bancários sob a ótica rede compartilhada entre bancos privados, as 

instituições financeiras públicas partilham entre si parte considerável de seus canais 

de atendimento. O aspecto comum entre essas instituições é o fato de serem 

operadores de políticas públicas que, para serem efetivadas, precisam alcançar os 

diversos rincões do País. Desse modo, com a transformação do Programa Nacional 

de Microcrédito Produtivo e Orientado (PNMPO) no Programa Crescer em 2011, o 

microcrédito foi incluído no Plano Brasil Sem Miséria53 do Governo Federal. O 

modelo de atuação adotado pelo Banco do Nordeste, serviu de balizamento para a 

criação do Programa Crescer, que reduziu exponencialmente as taxas de juros e de 

abertura de conta para microcrédito em outras instituições financeiras. Ao BNB, 

                                            
52 De acordo com o Jornal Valor Econômico, bancos como Itaú, Bradesco, Santander, BB, Caixa, 
HSBC e Citi já estão transformando seus caixas eletrônicos em terminais de acesso aberto. 
Disponível em: <http://www.valor.com.br/financas/3968886/bancos-liberam-atm-para-nao-cliente>. 
Acesso em: 24 ago. 2015. 

53 O Plano Brasil Sem Miséria, representa um conjunto de medidas tomadas pelo Governo Federal e 
direcionadas às famílias extremamente pobres, com o objetivo de elevar a renda desse conjunto da 
população. 
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coube sobretudo, o papel de alinhar seu público-alvo àquele já enquadrado no 

Programa Bolsa Família, injetando mais dinheiro nas camadas sociais de menor 

renda, mas exigindo seu retorno a uma taxa de juros baixa, como contrapartida. 

A Caixa Econômica Federal que já havia compartilhado com o Banco do 

Brasil boa parte da sua rede de atendimento, também firmou parceria com o Banco 

do Nordeste em 2014 para a utilização das Casas Lotéricas. Esse correspondente 

passou a ser utilizado por clientes do BNB para consultas de saldos e saques de até 

R$ 1.500 por dia. O convênio firmado entre BNB e a CEF, constitui um marco para a 

capilaridade dos programas de microfinanças. Com a incorporação da rede de 

Lotéricas, o Banco do Nordeste mais que dobra sua capacidade de atendimento. 

Somados os terminais do BNB, a rede compartilhada com o Banco do Brasil e a 

Rede Banco24Horas, totalizam 8.338 pontos de autoatendimento, com a inclusão 

das Casas Lotéricas esse número passou para 21.300 fixos bancários. Para o 

presidente do BNB, Ary Joel Lazarin54, 

 

a ampliação faz parte do Programa de Excelência no Atendimento, iniciado 
neste ano pelo Banco do Nordeste, e proporcionará maior conforto e 
comodidade aos clientes, principalmente os do Crediamigo e Agroamigo. 
Juntos, os respectivos programas de microfinança urbana e rural possuem 
carteira com quase 2,5 milhões de clientes (LAZARIN, 2014). 

 

Apesar de dispor de 13 mil casas lotéricas em todo o território nacional, a 

região Nordeste conta com apenas 3.077 estabelecimentos, o que confere ao BNB 

11.400 pontos de atendimento em sua área de atuação. Até 1999, haviam cerca de 

6,1 mil casas lotéricas em operação no Brasil. Martin Jayo (2010) lembra que o 

desenvolvimento da rede de lotéricas esteve por muito tempo atrelada ao monopólio 

sobre a exploração de loterias pela CEF desde 1962. Porém, a partir de 1999 esse 

fixo teve seu escopo de serviços substancialmente ampliado, passando não apenas 

a atuar como coletor de fundos para programas sociais, mas também como operador 

desses fundos, com determinação judicial para pagar os beneficiários do Bolsa 

Escola em exatamente todos os municípios do País. Desde então houve um 

expressivo crescimento do número de estabelecimentos e grande preocupação com 

sua distribuição em todas as municipalidades do território nacional. No Mapa 19, é 

possível perceber a distribuição das lotéricas no estado de Alagoas.   

                                            
54 Disponível em; <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/03/clientes-do-bnb-poderao-
realizar-transacoes-em-lotericas>. Acesso em: 03, jun. 2015. 
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Mapa 19 - Alagoas: distribuição do correspondente Lotérica (2015) 
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São 180 fixos distribuídos por todos os municípios do estado. Antes de atuar 

como ponto de atendimento do BNB, as lotéricas comportam um extenso elenco de 

serviços financeiros que envolvem desde a venda de títulos de capitalização, ao 

pagamento de contas, consultas, saldos, saques, depósitos transferências, abertura 

de conta, crédito, seguros até o saque de benefícios sociais. Assim, verifica-se 

também uma maior concentração de estabelecimentos na medida em que a 

demanda por esses serviços é maior. Como exemplos mais sintomáticos, pode-se 

destacar Maceió com 58 unidades e Arapiraca com 8, sendo que juntas as duas 

cidades respondem por 36,6% de toda rede de lotéricas do estado. 

 Autores como Contel (2011), Medeiros (2013) e Santos (2014) já 

demonstraram em seus trabalhos, a importância estratégica desse correspondente 

para o Governo Federal que, por meio da CEF, utiliza-o para capilarizar seus 

programas de transferência de renda por todo o território. Para o Banco do 

Nordeste, esse legado caiu sob medida, pois, com o alinhamento dos programas de 

microfinanças com o Programa Crescer do Plano Brasil Sem Miséria, a concessão 

de empréstimos passou a privilegiar exatamente os beneficiários do Bolsa Família, 

cujo correspondente Lotérica é seu principal operador. Traduzindo em números, no 

ano de 2013, 67% dos clientes do Agroamigo e 45% dos clientes do Crediamigo, 

eram beneficiários do Bolsa Família. No estado de Alagoas, isso representa 34,8 mil 

clientes do Agroamigo e 41 mil clientes do Crediamigo. Ademais, o alcance desse 

correspondente não se restringe aos beneficiários dos programas assistencialistas, 

pois o leque de serviços oferecidos por ele inclui pessoas que desempenham uma 

série de atividades econômicas que requerem mobilização do dinheiro. 

 Por meio desses novos arranjos bancários, o BNB amplia sua rede de fixos 

por todo o território alagoano sem precisar instalar um único fixo bancário de sua 

própria rede. Esse circuito financeiro, a partir de círculos de cooperação, só se 

tornou possível graças a dois processos: um técnico e outro normativo, que 

subsidiam o atual estágio de “hipercapilaridade das finanças” (CONTEL, 2011). O 

primeiro diz respeito aos avanços técnicos na área de engenharia de software, 

especialmente relacionada à interligação de sistemas bancários, iniciada a partir do 

início do século XXI. O Gráfico 18 mostra que o investimento bancário nesse tipo de 

tecnologia, a cada ano, é titânico, mas ao mesmo tempo, é responsável pela 

redução de custos em outras áreas, como segurança, transporte e instalação de 

novos fixos. 
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Gráfico 18 – Despesas e investimentos em tecnologia bancária no Brasil (em R$ bilhões) 

 

Fonte: Relatórios FEBRABAN (2007-2014). 
Organização de dados: SILVA, D. R. 2015. 

 

 Esses avanços técnicos têm contribuído para que algumas funções, antes 

restritas aos fixos bancários tradicionais (agências e postos), possam ser 

desempenhadas por outros canais, mais capilarizados e a um custo menor. Mas os 

novos formatos organizacionais que emergiram à luz dos progressos da técnica, só 

foram possíveis graças à um sistema de regulação que partilha dos mesmos 

interesses de expansão das finanças no território. De acordo com Antunes (2004, p. 

338) “as mutações organizacionais, tecnológicas e de gestão também afetaram 

fortemente o mundo do trabalho nos serviços, que cada vez mais se submetem à 

racionalidade do capital e à lógica dos mercados”. Assim, o segundo processo, é 

representado da flexibilidade normativa que permite o domínio financeiro 

compartilhado de diversos canais de atendimento, por conglomerados bancários que 

conseguiram desenvolver uma interface de sistemas, que otimiza para várias firmas, 

o uso corporativo do território através do mesmo fixo bancário. Nas palavras de Dias 

(et al. 2011, p. 12): 

 

Instáveis no tempo, móveis e inacabadas, as redes bancárias 
contemporâneas constituem formas particulares de reorganização da 
atividade financeira: ganham em complexidade pela incorporação de novos 
objetos que garantem aos bancos presença na quase totalidade do território 
nacional. 
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Do ponto de vista da gestão financeira do território, se há uma 

descentralização das etapas de execução das atividades financeiras, por outro lado 

há também uma centralização do controle dessas atividades, conforme será 

discutido mais adiante. 
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3.4  A gestão financeira do território: fluxos informacionais na atividade 

bancaria e a hierarquia dos lugares 

 

Decomposição das atividades entre os lugares, a divisão territorial do trabalho 

constitui igualmente uma expressão da hierarquia desses lugares, na medida em 

que o comando das atividades no atual sistema capitalista não se dá de forma 

rizomática. De acordo com Santos e Silveira ([2001] 2006, p. 264), “as decisões, as 

ordens etc. são seletivamente instaladas e todas as etapas do processo produtivo, 

na maior parte do espaço nacional, dependem desses insumos técnicos e políticos”, 

permitindo então falar de “espaços do mandar” e “espaços do fazer” (idem). Em se 

tratando da atividade financeira, o papel dos “espaços do mandar” é tão mais 

evidente, já que sua influência não circunscreve-se apenas à atividade financeira, 

mas à todas as demais atividades econômicas, que subsistem, entre outras coisas, 

pela antecipação de suas receitas. Nessa perspectiva, “a finança é também uma 

condição insubstituível na atual divisão territorial do trabalho” (SILVEIRA, 2011, p. 

12). Seus centros de controle são rigorosamente seletivos e se impõe a um conjunto 

de lugares. 

 

Os centros onde as decisões financeiras são tomadas exercem um controle 
sobre as atividades econômicas de suas hinterlândias, o qual se verifica 
através de: (a) captura, via depósitos, de recursos monetários oriundos da 
poupança; (b) empréstimos e respectivos juros; (c) investimentos diretos e 
participação acionária em empresas; e (d) operações de desconto e 
cobranças vinculadas às transações comerciais. Por ouro lado, a divisão 
territorial do trabalho e a integração espacial de distintas unidades de área 
são viabilizados, em parte, através de atividade financeira, onde estão as 
sedes sociais dos bancos, exercem um papel de centros de gestão do 
território (CORRÊA, 1989, p. 1). 
 

 Partindo dessa premissa, buscamos explicar como se dá a gestão financeira 

do território pelo Banco do Nordeste a partir da hierarquia dos mecanismos de 

tomada de decisão e sua lógica de distribuição entre os lugares, para a 

operacionalização dos programas de microfinanças. Em outros momentos desse 

trabalho, conhecemos as características e a forma como estão espacialmente 

organizados, os mecanismos de prestação de seu principal produto, o microcrédito. 

Verificou-se que, entre outros aspectos, há uma sintonia entre a localização dos 

fixos bancários e a distribuição espacial da demanda de clientes. Contudo, no que 
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se refere aos centros de tomada de decisão, sabe-se que seu arranjo geográfico não 

está necessariamente submetido a vinculações dessa ordem, uma vez que o seu 

principal mecanismo de atuação é a “informação”. Esses centros de gestão 

financeira do território (CORRÊA, 1989) estão ligados à criação e ao controle das 

formas espaciais, suas funções e distribuição no território. 

Sassen (1998) fala de “centros bancários offshore” para designar os espaços 

altamente especializados em atividades relacionadas ao controle financeiro em 

escala global. Como o Banco do Nordeste tem um escopo de atuação 

nomeadamente regional, tal ideia deve ser igualmente relativizada para os objetivos 

específicos dessa análise. Para Santos e Silveira ([2001] 2006, p. 265), esses 

lugares destacam-se sobretudo, pela indissociabilidade entre sofisticados sistemas 

de engenharia e atividades econômicas em consonância com o poder regulatório 

das empresas e do poder público neles sediados.  

No caso do Banco do Nordeste, os altos níveis de decisão são dimanados da 

cidade de Fortaleza – CE, onde está localizada sua sede. Em seu estudo sobre 

concentração bancária e os centros de gestão do território, Corrêa (1989) destaca o 

papel de comando desempenhado por Fortaleza/CE, Salvador/BA e Recife/PE, 

quanto à concentração das sedes bancárias no Nordeste brasileiro. Para Francisco 

de Oliveira (1981) a escolha da cidade de Fortaleza como sede do BNB, deu-se 

muito mais em virtude da influência política das oligarquias agropecuaristas locais, 

junto ao Congresso Nacional. No que se refere aos Programas de microcrédito, a 

localização da sede do Banco exerceu grande influência na organização espacial 

dos seus fixos e dos fluxos financeiros, conforme pode ser verificado no Gráfico 19. 
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Gráfico 19 – Pontos de atendimento e valores desembolsados 
pelo Crediamigo e Agroamigo no Nordeste (2014) 

 

Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 

 

O Gráfico 19 revela uma grande disparidade numérica entre a rede de 

atendimento e os valores desembolsados no estado do Ceará, e aqueles 

dispensados aos demais estados da região. É bem verdade que o Ceará tem uma 

representatividade econômica e populacional bastante significativa em termos 

regionais, mas não reflete às proporções apresentadas acima. O estado de Alagoas, 

pelo contrário, possui a menor quantidade de pontos de atendimento ao microcrédito 

e o segundo menor montante desembolsado dentre os estados nordestinos. Em 

todo caso, observa-se que são aplicadas anualmente, somas vultosas em crédito 

para pequenos empreendimentos da região. Para se ter uma ideia, em 2014, o 

Programa Bolsa Família, considerado o principal mecanismo de transferência de 

renda do País, aplicou R$ 12,7 bilhões em todo o Nordeste, enquanto o BNB, 

através de seus dois programas de microcrédito investiu R$ 8,6 bilhões, que 

equivalem a 2/3 (dois terços) do primeiro. 

Mas a difusão dos programas de microfinanças não decorrem tão somente de 

uma imposição vertical vinda da sede. Esta, é responsável pelas ordens no nível 

macroespacial, mas elas também sofrem a influência de outras instâncias em 

lugares específicos. Na verdade, as formas de organização dos circuitos financeiros 

do território são pautadas na informação, no conhecimento e na localização. Na 
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medida que se torna possível a descentralização da informação, torna-se igualmente 

possível a descentralização de alguns aspectos relacionados à tomada de decisão. 

Com a criação de subcentros de processamento de dados na década de 

1980, foi possível desmembrar também parte das atividades de comando, através 

da criação de superintendências regionais. Cada superintendência regional era 

responsável por processar e administrar as operações e um conjunto de, pelo 

menos, dois estados. O Centro de Apoio Operacional de Fortaleza respondia pela 

análise de projetos do Maranhão, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte; o Centro de 

Recife era responsável pelos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas; o de 

Salvador, respondia pelos estados da Bahia e Sergipe e; o de Montes Claros se 

encarregava das operações do Norte de Minas Gerais e do Espirito Santo. Com a 

ampliação das redes de telecomunicação a partir do processamento instantâneo das 

informações a partir de 200255, a coordenação das ações do banco poderia ser feita 

de qualquer ponto do território. Isso por que, do ponto de vista de uma rede de 

telecomunicações, cada lugar está à mesma distância dos outros (GOTTMANN, 

1992). 

O modelo baseado em superintendências regionais, perdurou até o ano de 

2005, quando foram criadas superintendências estaduais, responsáveis pelo 

gerenciamento das ações do banco no interior de cada um dos nove estados da 

região e uma superintendência específica para o norte dos Estados de Minas Gerais 

e Espírito Santo. Nesse novo formato, as agências do BNB reportam-se às 

superintendências estaduais e recebem o suporte técnico-administrativo de 

ambientes e áreas da direção geral, sediada na cidade de Fortaleza. As 

superintendências foram instaladas nas capitais de cada um dos estados da região, 

onde mantêm estrita relação com os governos dos estados na articulação das 

estratégias de atuação em cada município. 

As superintendências são responsáveis pela contabilidade geral das agências 

regionais nos limites estaduais, além de determinar a localização desses fixos, a 

demanda e o direcionamento de recursos a ser aplicado em cada porção do 

território. Com a diversificação da topologia bancária, o setor de tecnologia da 

informação, ganhou ainda mais destaque como elemento estratégico da divisão do 

trabalho bancário. O processo a que se denomina “automação bancária multicanal”, 

                                            
55 Esse período inaugurou o Novo Sistema de Pagamentos Brasileiro. 



152 
 

é responsável por integrar simultaneamente canais eletrônicos criados em 

temporalidades distintas, por meio de um único sistema de informação capaz de 

autorizar que as operações dos clientes sejam executadas em qualquer canal. Esse 

sistema torna possível a estrutura organizacional apresentada no Organograma 2 

 

Organograma 2 – Estrutura organizacional dos programas de microfinanças 

 
          Fonte: Adaptado de BNB, 2015. 

 

O esquema ora apresentado, é o desenho simplificado da divisão das 

relações de comando, para a prestação dos serviços de microcrédito. Como o BNB 

é um banco múltiplo com atuação bem mais ampla em termos de linhas de crédito e 

serviços financeiros, o esquema completo seria, naturalmente maior e mais 

complexo. No que concerne aos programas de microfinanças, é possível perceber 

uma hierarquia de relações que envolvem instancias do banco e de outras 

instituições. Tais relações dão-se de forma multiescalar, concentrando o alto poder 

de decisão nas cidades de escalão superior. 

No nível regional, os setores de presidência e direção do BNB, controlam as 

ações do Banco diretamente e através de parceria com as empresas com as quais 
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compartilha a rede de ATM’s e correspondentes. A Superintendência de 

Microfinança e Agricultura Familiar coordena a atuação do Instituto Nordeste 

Cidadania para a operacionalização dos Programas Crediamigo e Agroamigo. No 

nível estadual, a organização das atividades é realizada pelas Superintendências 

estaduais e, elas controlam a dinâmica das agências, enquanto distribuição das 

unidades de atendimento do Credi e Agroamigo, é comandada pelas gerências de 

microfinanças urbana e rural, órgão vinculado à Superintendência estadual. No nível 

local, o poder de decisão pertence às agências, que executam os desembolsos e a 

administração do crédito, formalizado nas unidades de atendimento. Além disso, 

elas realizam parcerias com as prefeituras dos municípios e se engajam em projetos 

de interesse local, como agências itinerantes, mutirões para renegociação de 

dívidas, etc. 

Do ponto de vista do cliente, a concessão de crédito pelo BNB obedece a 

uma estrutura de alçadas de decisão hierárquicas, que variam conforme o montante 

e os riscos envolvidos – com autonomia para as agências em caso de empréstimos 

e financiamentos de pequeno porte e baixo risco. Caso o tipo de serviço fuja a sua 

competência, as agências mantêm contato direto tanto com as superintendências 

estaduais, como com às áreas de direção geral na sede da instituição. Para Silva 

(1997, p. 10), esse sistema “possibilita uma dispersão-concentradora das atividades 

econômicas, graças ao caráter simultâneo e seletivo das operações e do controle da 

produção em vários lugares”. 

Esses círculos de informações de comando financeiro, caracterizam-se por 

seu sigilo e volatilidade. Seu movimento, portanto, dificilmente pode ser quantificado, 

mas sua difusão no contexto da rede urbana percorre de forma descendente os 

lugares onde se localizam os mecanismos de tomada de decisão. O movimento dos 

fluxos, neste sentido, é também uma expressão da hierarquia urbana. Na medida 

em que as redes informacionais se capilarizam no território, a possibilidade de 

exercer controle sobre esses subespaços e interferir na sua dinâmica, também se 

amplia, pois como assevera Castells, 

 

O que é centralizado nas grandes cidades pode ser também 

descentralizado. Os altos níveis de tomada de decisão são centralizados, 

enquanto a organização administrativa é basicamente dispersa dentro e fora 

da área metropolitana, através da interação dos fluxos de comunicação 

(CASTELLS, 1999, 169). 
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Neste cenário, as verticalidades se fortalecem e os fluxos que dependiam da 

contiguidade territorial para se materializarem se sobrepõem a essa distância física, 

através de uma organização reticular que lhe confere uma onipresença seletiva em 

diferentes pontos do território. Mesmo em face dessa onipresença controlada à 

distância, a geografia se impõe, uma vez que “a superação das barreiras espaciais e 

o intenso processo de compressão espaço-tempo não implicam menor significado 

do lugar” (HARVEY, 1992). Pelo contrário, esse processo tem como revés, a 

formulação de estratégias locacionais cada vez mais precisas, pois os lugares 

passam a ser diferenciados cada vez mais, por seus conteúdos sociais. Por 

conseguinte, “novas técnicas e novas formas organizacionais de produção 

marginalizaram, assim, centros urbanos que tiravam sua força dos laços de 

proximidade geográfica” (DIAS, 2007, p. 4). Na ausência de forças locais capazes de 

impor uma contrarracionalidade às ordens distantes, a lógica econômica tende a ser 

cada vez mais alheia a dinâmica do lugar. 
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3.5 O dinheiro informacional e a “financeirização dos pobres” 

 

 

A crescente permeabilidade das finanças nas camadas sociais de menor 

renda constitui um dado recente do período e tem a informação como poderoso 

suporte ao seu funcionamento. Sua dinâmica territorial também não tem escapado à 

análise geográfica. Pontuando de modo geral, os estudos sobre microcrédito 

perseguem dois vieses principais: o primeiro deles está relacionado ao estudo das 

diferentes formas de crédito pessoal atualmente acessíveis à população de baixa 

renda.  Esses estudos se devem, em sua maioria, a uma retomada da teoria dos 

dois circuitos da economia urbana. Nesse prisma, merece destaque o estudo de 

Silveira (2009) sobre finanças, consumo e circuitos da economia urbana na cidade 

de São Paulo, através do qual a autora esclarece que, 

 

Nos dias de hoje, existe uma oferta extraordinária de crédito de instituições 
financeiras bancárias e não-bancárias, redes, franquias e outlet de 
eletrodomésticos, roupas e materiais de construção. Uma profusão de 
formas de crédito pessoal favorece o aumento do consumo e, 
simultaneamente, o endividamento, a inadimplência e a insolvência. 
(SILVEIRA, 2009). 

 

Para o sistema financeiro, esse estrato da população brasileira representa um 

público historicamente “pouco explorado” e com grande potencial de crescimento. 

Durante muito tempo, a organização burocrática do aparelho bancário, dificultou a 

inserção, no sistema financeiro, de uma grande parcela de pobres desprovida de 

garantias institucionais de pagamento da dívida, restringindo-se a um público bem 

delimitado. “Hoje as instituições financeiras reconhecem a necessidade de 

desburocratizar o acesso ao crédito para atingir tal população” (SILVA, 2012, p. 

104). Essa nova racionalidade, tem contribuído para um maior alcance social, mas 

também territorial das finanças. Como bem analisa Montenegro (2006, p. 91), “a 

banalização do acesso aos cheques e aos cartões de débito e crédito vem invadindo 

o circuito inferior, transformando sua relação com as finanças e com o crédito”. 

Mas esse processo não se reduz apenas às mudanças burocráticas que 

visam reduzir o fosso que separa quem pode, de quem não pode obter crédito. 

Concomitantemente, há uma diversificação dos canais de atendimento capazes de 

promover a oferta de crédito e outros serviços em diferentes pontos do território. 
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Com o argumento de bancarizar a população brasileira, o Banco Central do Brasil 

(BACEN), intensificou, “o processo de terceirização do setor bancário que passou a 

fazer uso do correspondente para a distribuição de recursos a segmentos da 

população que historicamente viviam à margem do sistema bancário tradicional” de 

acordo com (MEDEIROS, 2013, p. 248). Essa maior capilaridade do sistema 

financeiro junto à população de menor poder aquisitivo, tornada atraente aos 

investimentos bancários e não bancários tem como revés seu crescente 

endividamento, conduzindo ao que Kauê Santos (2007) intitulou em seu trabalho de 

“financeirização da pobreza”. 

Por outro lado, há também uma vertente de estudos que analisa a expansão 

desse processo, não do ponto de vista do crédito pessoal, destinado frequentemente 

ao consumo consumptivo, mas, sobretudo, a partir do microcrédito produtivo e 

orientado, direcionado a microempreendedores autônomos institucionalizados ou 

não. No campo da geografia, são bastante raros os estudos que empreendem essa 

temática, com destaque para a dissertação de Ricardo Sherma (2009) que, dedicou 

parte de seu trabalho para analisar a expansão do microcrédito no Brasil; e a 

monografia de Silva (2014) que discutiu sobre a capilaridade do Banco do Nordeste 

do Brasil nos dois circuitos da economia urbana. 

Na verdade, a maioria dos estudos sobre microcrédito no Brasil, provêm de 

análises de cunho econômico ou sociológico. No que se refere à sua eficácia como 

instrumento de redução da pobreza, o papel do microcrédito tem sido apreciado a 

partir de dois ângulos distintos. Pesquisas como as de Abramovay, (2008), Neri 

(2009), Mota e Santana (2011), entre outras, apontam o microcrédito como 

importante mecanismo de redução da pobreza pela geração de emprego e renda. 

Em outra perspectiva, os estudos de Kraychete (2005) e Sherma (2009), 

consideram-no, principalmente como mecanismo atenuador das tensões sociais 

para a manutenção da ordem capitalista, sob forte incentivo do Banco Mundial. O 

que não se pode negar é que o microcrédito tem uma participação crescente na 

dinâmica econômica dos mais pobres, permitindo que eles tenham acesso a 

recursos financeiros a taxas de juros menores, o que o torna mais atraente face às 

modalidades de crédito convencional e agiotagem às quais são frequentemente 

submetidos. 

Apesar de existir no Brasil desde o último quartel de século, os efeitos reais 

do microcrédito são, ainda, tema de muito debate e controvérsia entre entusiastas e 
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céticos. O fato é que o microcrédito tem ocupando espaço significativo na agenda 

das políticas públicas nacionais que, com discurso da “inclusão financeira”56 

incorporado pelo Banco Central, tem buscado ampliar suas artérias no território. 

Conforme visto no primeiro capítulo, o conceito de microfinanças é demasiadamente 

mais abrangente que o de microcrédito, pois o primeiro engloba um portfólio grande 

de serviços financeiros cada vez mais diversos, já o segundo, tem como produto 

apenas o crédito. A financeirização dos pobres compreende, porquanto, o conjunto 

de serviços financeiros atualmente direcionados à parcela da população que 

apresenta tais características. 

Os programas de mcrofinanças do Banco do Nordeste têm, pois, grande 

relevância nesse processo, uma vez que constituem os principais programas desse 

segmento no País. 85% dos clientes do Agroamigo e 60% dos clientes do 

Crediamigo possuem renda familiar mensal inferior a R$ 1.000, sendo portanto, 

considerados “pobres”, tanto nos critérios utilizados pelo IBGE, como na 

classificação da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Seu público, portanto, é composto 

majoritariamente por pobres e por pessoas que vivem às margens da pobreza e, 

juntamente com o microcrédito, estão impingidos, em cada um dos Programas, uma 

série de outros serviços financeiros e de canais para acessá-los em diversos pontos 

do território. 

Neste sentido, um dos serviços disponibilizados aos clientes do Crediamigo e 

do Agroamigo, é a abertura de conta-corrente. O serviço era concedido de forma 

opcional desde o ano 2004 para clientes do microcrédito urbano. O cliente podia 

optar por sacar seu empréstimo direto na conta ou, para os não correntistas, utilizar 

uma guia de recebimento que deveria ser encaminhada a um funcionário de caixa 

que efetuava o desembolso. Recentemente tornou-se obrigatória a abertura de 

conta corrente simplificada no ato da assinatura do contrato de empréstimo, 

tornando o BNB, domicílio bancário de milhares de clientes antes desprovidos de 

serviços dessa ordem. As taxas de abertura e manutenção de conta não seguem o 

padrão oneroso convencional que inviabiliza esse tipo de serviço para quem pouco 

se utiliza desse canal. O crescente aumento do número de correntistas dos dois 

Programas (Gráfico 20) expressa com clareza o processo recente de bancarização 

do público assistido por eles em todo a área de jurisdição do BNB. 

                                            
56 Relatório de Inclusão Financeira (BCB, 2011). Disponível em: <www.bcb.gov.br/?microfin>. Acesso 
em: 24 set. 2015. 
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Gráfico 20 – Número de contas-correntes do Crediamigo e Agroamigo no Nordeste entre 2012 e 2014 

 

Fonte: BNB/Cadernos de Demonstrações Financeiras (2012/2013/2014). 

 

Em 2012, quando teve início esse serviço para microempreendedores rurais, 

apenas 48% dos clientes ativos, abriram conta corrente, em dezembro de 2014, 

cerca de 85% dos clientes do Agroamigo já eram correntistas do BNB. Mas nenhum 

sistema de ação funciona sem um sistema de objetos adequados, que dê suporte 

material ao seu funcionamento. Dessa forma, acompanhado da abertura de conta, 

os clientes recebem também cartões de débito que podem ser utilizados nas 

agências, nos caixas eletrônicos do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Rede 

Banco24Horas e equipamentos eletrônicos comerciais receptores de cartão, os 

chamados Points of Sale (POS). Neste caso essas “maquinetas”, precisam ser 

credenciadas na rede da empresa Visa, administradora do plástico. Com os cartões 

de débito (Figura 6), é possível consultar saldos, efetuar saques, pagamentos, 

transferências e compras à vista debitadas em conta. 
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Figura 6 – Cartões de débito Crediamigo e Agroamigo 

 

Fonte: Diêgo Rodrigues da Silva, 2015. 

 

Embora os cartões apresentem as logomarcas apenas do programa de 

microcrédito ao qual a conta do cliente está vinculada, ele pode ser utilizado para 

consultas e movimentação financeira em ambos os programas. Aliás, boa parte dos 

clientes do Crediamigo, são também clientes do Agroamigo, cujo domicílio bancário 

é igualmente o mesmo. As economias dos mais pobres substitui, cada vez mais o 

papel-moeda, por um dinheiro virtual que, enquanto informacional, tem um poder de 

circulação consideravelmente superior e, em certa medida, indiferente às 

contiguidades territoriais. 

Em 2014, o BNB ampliou sua atuação no mercado de meios de pagamentos 

especialmente no que concerne aos clientes do Crediamigo. Ele firmou parceria com 

a empresa Global Payments57 para atuar no credenciamento de estabelecimentos 

comerciais de seus clientes. Agora, além de emitir cartões de débito, o Banco 

também atua oferecendo equipamentos eletrônicos receptores de cartão, o POS, 

para que os microempreendedores do Crediamigo possam vender também através 

                                            
57 No Brasil, a empresa norte-americana Global Payments, especializada em soluções de 
processamento eletrônico de transações, opera através de uma Joint-Venture com o BRB-Banco de 
Brasília S.A., que é a credenciadora licenciada pelas Bandeiras Visa e MasterCard. 
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de cartão de crédito e débito. Os Mobile POS, são concedidos através de outra 

parceria do BNB, dessa vez com a Nexxpago58, que oferta o equipamento de acesso 

remoto para o público do microcrédito. Ele funciona sem a necessidade de internet 

ou de um aparelho smartphone, como comumente ocorre. O equipamento (Figura 7) 

funciona com tecnologia GPRS59 (General Packet Radio Service), assim, as 

transações financeiras são efetuadas através de um chip e senha, através do qual o 

microempreendedor acessa suas principais informações por meio de SMS (Short 

Messaging Service). A Nexxpago, realiza tecnicamente a captura da transação entre 

a máquina e o cartão do cliente e a Global Payments, fica responsável pelo 

processamento financeiro e conclusão da operação. 

 

Figura 7 – Mobile POS Crediamigo 

 

Fonte: BNB/Relatório Programas de Microfinanças, 2014. 

 

Diferente das maquinetas usuais, a mobile POS do Crediamigo não requer 

compra de pacote de dados e também dispensa o pagamento de mensalidades.  O 

equipamento é disponibilizado a um custo de R$ 368,00, valor financiado pelo 

                                            
58 A NexxPago, empresa do Grupo Nexxera, posiciona-se no mercado de meios de pagamento, como 
provedora de serviços especializados para desenvolvimento, implementação e operação de produtos 
de alta complexidade. 
59 Com o GPRS, a informação é dividida em “pacotes” relacionados entre si antes de ser transmitida e 
remontada no destinatário. 
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próprio Banco. A taxa de juros para compras a débito é de 2,39% ao mês e para as 

compras a crédito é de 3,58%, para todas as bandeiras de cartão. O Banco do 

Nordeste é responsável pelos recursos utilizados nas transações com POS, assim 

como pelo seu reembolso. Do ponto de vista financeiro, as vantagens para os 

clientes são relativas, sobretudo no que pese à redução aparente das margens de 

lucro por transação. Em contrapartida, a possibilidade de ampliação do volume dos 

negócios aumenta a arrecadação considerando o conjunto das transações. Segundo 

dados da FEBRABAN (2014), os POS respondem por 37% das transações com 

movimentação financeira, constituindo-se no principal canal para esse tipo de 

operação. Sob a ótica geográfica, expressa um maior alcance social e territorial de 

um serviço financeiro promovido em conjunto por diferentes empresas, impactando 

diretamente na economia de alguns lugares. Para Marina Montenegro, 

 

A crescente incorporação dos terminais eletrônicos de cartões de débito e 

de crédito (conhecidos como “maquininhas”) como forma de pagamento 

entre os pequenos negócios representa outro fenômeno especialmente 

revelador da permeabilidade alcançada pelas finanças (MONTENEGRO, 

2011, p. 60). 

 

Outro importante mecanismo de financeirização dessa classe de clientes 

utilizado pelo BNB, consiste na venda “microsseguros” para clientes do Crediamigo 

e do Agroamigo. Esses seguros são oferecidos pelo BNB em parceria com a 

empresa Camed, criada em 1979 para prestar assistência médico-hospitalar a 

funcionários do Banco, passando a atuar também como corretora de seguros a partir 

de 1983. A parte financeira é de responsabilidade do BNB, a parte administrativa é 

realizada pela Camed, mas a oferta e assinatura das apólices é realizada pelos 

assessores de crédito do Instituto Nordeste Cidadania que operacionaliza os 

programas de microfinanças. 

O Seguro de Vida Crediamigo foi criado em 2006 e é destinado a pessoas 

físicas clientes do Programa. A contratação da apólice geralmente é feita no ato da 

contratação das operações de crédito e tem um custo médio para o cliente de R$ 

25,00, com uma cobertura de R$ 4.680. Há também o Seguro Prestamista que, em 

caso de morte do contratante, garante a liquidação do financiamento existente no 

Banco, além de concorrer a sorteios semanais no valor de R$ 1.500. Esse serviço 

também tem crescido ao longo dos últimos anos, conforme se verifica no Gráfico 21. 
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Gráfico 21 – Número de apólices do Seguro de Vida Crediamigo no Nordeste (2010-2014) 

 

Fonte: BNB/Relatórios Programas de Microfinanças, (2010-2014). 

 

Aos clientes do Agroamigo também são ofertados microsseguros. Um deles é 

o Seguro de Vida do Agricultor Familiar, que garante a indenização do beneficiário 

em caso de falecimento do titular. Há também o Seguro Prestamista que, em caso 

de morte, liquida a dívida do contratante junto ao BNB, além de uma cobertura 

adicional de R$ 600,00 para o beneficiário. Os microsseguros ajudam duplamente o 

BNB a manter rentáveis seus programas de microfinanças, por um lado o Banco 

lucra com venda dos seguros que, igualmente garantem o pagamento dos 

empréstimos desembolsados. 

A banalização recente dos serviços telemáticos por pessoas de distintas 

camadas socioeconômicas também desempenha papel significativo para a 

capilaridade das finanças. A utilização de sistemas de internet pela plataforma www 

(word wide web) e de sistemas telefônicos, sobretudo a partir da primeira metade da 

década de 1990, permitiu que os serviços bancários pudessem ser acessados de 

equipamentos que não pertencem a instituição bancária. No que se refere aos 

programas de microfinanças do BNB, dois canais ganham destaque: o Internet 

Banking e o Mobile Banking. 

O alcance geográfico potencial do serviço de internet banking, ou banco 

internético é, em princípio, exponencialmente maior do que toda a rede de fixos 

bancários, dada a grande difusão da rede de internet e dos aparelhos passíveis de 

se conectarem a ela nos últimos anos. Seu alcance real obviamente é menor 
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considerando o número de pessoas bancarizadas e que, podem e optam por utilizar 

esse serviço. Ainda assim, o internet banking, consolidou-se como o canal mais 

utilizado para a realização de transações bancárias. Segundo a Pesquisa 

FEBRABAN de Tecnologia Bancária (2014), 39% das transações bancárias foram 

efetuadas por esse sistema. Diniz (2000), distingue em três categorias, as 

possibilidades de utilização de serviços bancários via internet: 

▪  Divulgação – Internet como veículo para divulgação de informação tanto de 
negócio quanto publicidade;  

▪  Transação – Internet como canal para operar transações bancárias, como 
em agências e caixas-eletrônicos;  

▪  Relacionamento – Internet como ferramenta para aprimorar o 
relacionamento com os clientes. 

 

O serviço de internet banking do Banco do Nordeste foi criado ainda no fim da 

década de 1990 e pode ser acessado por qualquer computador ou outro aparelho 

interligado à rede de internet. Através do portal Nordeste Eletrônico, disponível no 

endereço eletrônico <nel.bnb.gov.br>, é possível realizar consultas, saldos extratos, 

liberação e bloqueio de cartão magnético, emissão de 2ª via de boletos, pagamento 

de contas, etc. O usuário precisa ter conta bancária na instituição para ter acesso 

aos serviços financeiros. De acordo com Barros, 

 

O Nordeste Eletrônico (também conhecido como N.E. ou NEL) é uma 
ferramenta disponível no site do Banco que possibilita aos seus correntistas 
o acesso a movimentações financeiras. É uma tentativa de reproduzir no 
âmbito virtual a estrutura física do banco (BARROS, 2012, p. 7). 

 

Outro importante mecanismo utilizado pelo BNB para capilarizar seus serviços 

financeiros através das redes de internet, é o mobile banking. Com o argumento de 

colocar “o banco na mão do cliente” esse tipo de serviço ainda é muito recente, 

ganhando maior expressão a partir de 2012. Como o próprio nome sugere, com o 

mobile banking é possível acessar os serviços do banco através de um dispositivo 

portátil, que pode ser levado para qualquer lugar em que seja possível se conectar à 

internet. De acordo com Cernev, 

 

Mobile Banking pode ser entendido como o conjunto de serviços bancários 
móveis, envolvendo o uso de tecnologias e dispositivos portáteis 
conectados a redes de telecomunicações móveis, permitindo aos usuários a 
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realização de pagamentos móveis (mobile payments), transações bancárias 
e outros serviços financeiros (CERNEV et al., 2010, p. 7). 

 
O aumento da venda de aparelhos telefônicos portáteis60, dotados de 

softwares conectáveis à internet nos últimos anos, e o desenvolvimento de técnicas 

de que garantem a segurança e o sigilo das operações, tem contribuído para que 

esse canal seja o que mais cresce em número de transações bancárias, 

intermediando uma importante parcela dessas transações (Gráfico 22). Neste caso, 

o funcionamento do canal depende da capilaridade das redes de internet e de 

telefonia quando conectado à internet por uma rede móvel. Para o cliente pode ser 

mais cômodo ter acesso a diversos serviços financeiros, sem precisar se deslocar 

para um fixo bancário. Para o banco, é criado um canal direto com o cliente através 

de um aparelho que, frequentemente o acompanha para todos os lugares. 

 

Gráfico 22 – Participação do Mobile Banking nas transações bancárias no Brasil (2012 – 2014) 

 

Fonte: FEBRABAN, 2014. 

 

Juntos, o internet banking e mobile banking respondem por 50% de todas as 

transações bancárias no País. O Banco do Nordeste Mobile, foi criado em 2013, e 

pode ser instalado em aparelhos smartphones e tablets nas plataformas 

operacionais Android e IOS. O mobile banking do BNB é utilizado para a realização 

de consultas de saldos, transferências e possui leitor de código barras para 

pagamento de boletos bancários e comerciais. O aplicativo também conta com um 

localizador da rede de atendimento do BNB. Para ter acesso aos serviços 

                                            
60 Segundo o 26º Relatório de Tecnologia da Informação, publicado pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), o Brasil conta atualmente (abr.2015) com 154 milhões de smartphones, o que representa 77% 
de sua população. 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

2012

2013

2014

Participação nas transações bancárias



165 
 

financeiros é necessário possuir conta corrente ou poupança no BNB. Desde que foi 

criado, o Banco do Nordeste Mobile já teve mais de 50 mil downloads. 

A massificação de diversos sistemas informacionais, dentre os quais se 

sobressaem o de telefonia móvel e internet61, permitiu que o BNB criasse 

mecanismos capazes de aproximar seus serviços bancários da população de baixa 

renda, especialmente vinculadas aos Programas Crediamigo e Agroamigo. Isso 

todavia, só é possível graças a crescente informatização e capilarização dos meios 

de pagamento, tornados menos dependentes da distância física entre os clientes e 

os fixos bancários, mas igualmente condicionados pela existência de sistemas de 

engenharia que servem a uma infinidade de agentes econômicos, dando suporte 

material às redes informacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
61 O 26º Relatório de Tecnologia da Informação, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (2015), 
calculou que o Brasil conta com uma média de três terminais (computadores, tablets, ou telefones 
inteligentes) para cada dois habitantes. 
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SEÇÃO 4. 

FINANÇAS DE PROXIMIDADE: AGENTES DE MICROCRÉDITO E A 

CREDITIZAÇÃO DAS ZONAS MAIS OPACAS DO TERRITÓRIO ALAGOANO 

 
 

 

 

 

A finança se entroniza como um dos 
principais conteúdos do território nessa 
contemporaneidade, e passa a comandar 
as regiões segundo suas vicissitudes. 

 
Fábio Betioli Contel, 2009. 
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4.1  Nexos financeiros de proximidade: flexibilidade normativa e o advento 

dos agentes de microcrédito 

 

O movimento recente de terceirização de serviços, antes desempenhados 

exclusivamente por bancários, consttui parte das estratégias de financeirização da 

sociedade, realizada agora, por uma diversidade de agentes integrados ao sistema 

financeiro (SILVEIRA, 2009). De forma que, malgrado a seletividade territorial do 

aparelho bancário, são poucas as atividades econômicas, que se reproduzem 

atualmente, sem o auxílio das finanças. Mesmo diante desse caráter invasor do 

sistema financeiro, o conteúdo dos lugares se reafirma como condição de 

oportunidade para a instalação dos mecanismos de difusão do crédito. 

Deste modo, “o território também pode ser definido nas suas desigualdades a 

partir da idéia de que a existência do dinheiro no território não se dá da mesma 

forma” (SANTOS, 1999, p. 10). Além da diversificação da topologia bancária, a 

intermediação financeira conhece nos dias de hoje, um fracionamento do número de 

agentes envolvidos, nunca visto no País. Nessa conjuntura, o Banco do Nordeste 

figura entre os bancos que mais se utilizam dos serviços de terceiros para sua 

atuação, sendo inclusive, motivo de processos judiciais movidos contra a 

instituição62, refletindo mormente, sua incapacidade de operacionalizar sozinho seus 

serviços. Em dezembro de 2014, além dos 7.150 funcionários concursados, o BNB 

contava com mais de 5.200 assessores do INEC, considerando apenas as funções 

operacionais. 

Alguns eventos contribuíram decisivamente para a emergência de novos 

formatos organizacionais e de novos agentes na oferta do microcrédito. Um marco 

nesse processo, deu-se com a Resolução n. 3.156, que possibilitou a contratação de 

correspondente bancários por qualquer instituição financeira do País, permitindo que 

o BNB se beneficiasse da topologia das casas lotéricas. Com a Lei 9.790, de 1999, 

que ficou conhecida como Lei das OSCIPS, foi possível capilarizar-se a partir de 

organizações do terceiro setor, o que, no caso do BNB, ocorreu por meio da parceria 

com o INEC. 

 A existência de uma rede de fixos bancários pouco capilarizada no território 

conduziu à proliferação de novos agentes para prestação dos serviços financeiros. A 

                                            
62 Disponível em: <http://bancariospe.org.br/noticias_aparece.asp?codigo=5052#.VjJzi7erTIU>. 
Acesso em 05. Ago. 2015. 
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flexibilidade normativa que permitiu a formação de arranjos dos bancos com o 

terceiro setor, também abriu caminho para a formação de nexos financeiros que 

escapam às entidades regulatórias. Uma parte considerável dos serviços passou a 

ser desempenhada fora das agências bancárias e depender da formação de laços 

de proximidade63 para sua realização. 

A esse respeito, o Art. 2° do Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996 que 

instituiu o PRONAF, assenta sua estratégia de atuação na parceria entre os 

Governos Municipais, Estaduais e Federal, a iniciativa privada e os agricultores 

familiares e suas organizações. O modelo operacional convencional adotado pelo 

Pronaf, isto é, baseado apenas na atuação local de técnicos agrícolas pertencentes 

às empresas de ATER, apresentava problemas de funcionalização, devido à baixa 

inserção desses agentes em todo o território. A existência de uma rede de agentes 

mais capilarizada, a exemplo do modelo adotado pelo Agroamigo, tem permitido 

uma maior expansão do microcrédito rural. Mas, os assessores de microcrédito do 

INEC, não respondem sozinhos pelos resultados do Programa, a inserção de outros 

agentes no processo creditício tem sido elemento fundamental para o aumento do 

número de clientes e a diminuição dos índices de inadimplência. 

Em sua pesquisa sobre a operacionalização do PRONAF, Costa et al. (2011, 

p. 12-13) mostrou que para ter acesso ao crédito os agricultores familiares 

“dependem da atuação de intermediários (associações) para acessar os 

financiamentos e mediar sua relação com os agentes bancários”. Os arranjos 

institucionais e não institucionais, possibilitados pela flexibilização normativa revelam 

uma interdependência entre várias instâncias sociais em nível local, que vão desde 

o gerente do banco, aos coordenadores e assessores do INEC, secretarias 

municipais, técnicos da EMATER, diretores de sindicatos, cooperativas e 

presidentes de associações comunitárias. Schröder e Souza (2007, p. 12) listam três 

níveis nos quais esses arranjos se processam: 

 

i) Na divulgação pelos parceiros locais e pela agência bancária; 
 

ii) Na emissão da Declaração de Aptidão do Produtor (DAP), por intermédio da 
EMATER e do STR,9 e no preenchimento da planilha de crédito e na 
conferência dos documentos, unicamente pela EMATER. Nessa etapa, 

                                            
63  Tecnologias de empréstimo baseadas em relações de proximidade, com um papel de destaque ao agente de 
crédito (ABRAMOVAY, 2008). 
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EMATER e STR contam sempre com o apoio dos presidentes das 
associações comunitárias; 

iii) Na terceira e última etapa (a avaliação e a liberação do crédito pelo banco), 
que evidenciam a importância dos esforços mobilizados pelos parceiros nas 
duas primeiras etapas, à medida que parte da burocracia envolvida na 
operacionalização do crédito já foi absorvida por eles. Os parceiros 
encaminham ao BNB as propostas de crédito preenchidas, que faz a 
conferência dos documentos e a consulta cadastral nos órgãos competentes 
e encaminha a emissão do cheque administrativo. 

  

A Lei n. 11.110 de 2005, que criou o Programa Nacional de Microcrédito 

Produtivo e Orientado (PNMPO) tornou obrigatório o relacionamento direto de um 

representante da instituição bancária e o tomador do empréstimo. O atendimento 

deve ser realizado no local onde é executada a atividade econômica e ser mantido 

até o término do contrato. A estratégia utilizada para criar e manter esse vínculo com 

os pequenos empreendedores, baseia-se na intermediação feita por essas 

lideranças locais que já realizam trabalho semelhante relacionado às atividades 

produtivas de seus associados. Eles figuram como elo entre o representante do 

Banco e o cliente. 

Outro aspecto que conduziu à formação de nexos locais, igualmente 

resultante da flexibilização das normas bancárias, consiste na desburocratização do 

acesso ao crédito. Como viu-se no primeiro capítulo desse trabalho, a metodologia 

utilizada pelo BNB para financiar pequenas atividades econômicas não 

normatizadas, foi dispensar a apresentação de garantias institucionais de 

pagamento da dívida, substituindo essa exigência pelo modelo do “aval-solidário”, 

em que o líder do grupo fica responsável pelo pagamento integral da dívida. 

No caso do Agroamigo a principal exigência é a Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP), obtida junto a EMATER, que comprova que o tomador do empréstimo 

trabalha em uma parcela de terra. O único prejuízo para o cliente, em caso de 

inadimplência, é a inserção do seu “nome” nos serviços de restrição ao crédito, o 

que estimula, mas não assegura a devolução do valor emprestado.  

Além disso, os assessores de crédito do INEC são pressionados a aumentar 

sua carteira de clientes e, ao mesmo tempo, garantir o reembolso do crédito que, 

como visto, se baseia muito mais na confiança e na promessa de sua renovação, 

por parte do Banco, do que no provimento de garantias reais de liquidação, por parte 

do cliente. Isso por que os assessores recebem por produtividade, esta, 

representada pela quantidade e pela qualidade da sua carteira de crédito. Neste 
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sentido, “saber a quem emprestar” tornou-se aspecto diferencial no trabalho dos 

assessores de crédito e essa informação só pode ser obtida mediante a formação de 

nexos com lideranças que conhecem de perto os agentes produtivos locais. 

Fatores como a rarefação bancária, a “democratização” do acesso ao crédito 

e a institucionalização da terceirização dos serviços bancários, desencadearam a 

pulverização do número de agentes que, direta ou indiretamente, participam do 

processo creditício. Nesse processo, as lideranças locais ligadas às atividades 

produtivas, desempenham papel sintomático nas estratégias do BNB, caracterizadas 

por Abramovay (2003) como “finanças de proximidade”. 

Através de programas, como os Polos de Desenvolvimento Integrado, 

Agentes de Desenvolvimento e Farol do Desenvolvimento, o BNB tem buscado 

estabelecer uma relação mais horizontal com agentes no território, articulando sua 

política de crédito às vocações econômicas locais. O Programa Farol do 

Desenvolvimento, criado em 1999, dá nome a um fórum de debates para o 

provimento de soluções para questões relativas ao desenvolvimento 

socioeconômico de cada município. As reuniões ocorrem de forma sistemática e 

contam com a presença de representantes do Banco e de agentes locais como 

microempresários, lideranças políticas, produtores rurais e líderes de associações 

comunitárias. O principal objetivo do Programa é a articulação dos circuitos 

produtivos locais, segundo as linhas de crédito da instituição. 

Assim, os líderes de associações comunitárias, mormente os que comandam 

organizações de trabalhadores rurais, também foram introduzidos na 

operacionalização dos programas de microfinanças. A existência dessas 

associações expressa o grau de organização das atividades que se desenvolvem 

em cada lugar. Do ponto de vista institucional, as associações representam a 

sociedade civil organizada sem fins lucrativos, e têm por finalidade, representar os 

interesses dos associados.  

A maioria possui estatuto e ata de fundação registrada em cartório, além de 

CNPJ cadastrado junto à Receita Federal, INSS e Ministério do Trabalho, órgãos 

responsáveis por sua fiscalização. As receitas provêm principalmente de 

contribuições dos associados. Esse formato institucional confere, aos seus 

representantes, o poder de dialogar com entidades de diferentes esferas, dentre as 

quais, a que representa o Banco junto aos municípios, por meio do Farol do 

Desenvolvimento. 
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O BNB reconhece, ao menos no discurso, a importância dos nexos com as 

lideranças locais para a operacionalização do microcrédito. De acordo com o 

Superintendente de Agricultura Familiar64, “a formação de parcerias com lideranças 

locais é ponto fundamental, pois auxiliam o assessor na avaliação do mercado, com 

o conhecimento que possuem na região, dos atores locais, do público, e das 

potencialidades”. 

Algumas organizações territoriais figuram como condicionantes à realização 

de parte das etapas da concessão de microcrédito, segundo o modelo preconizado 

pelo PNMPO, e adotado pelo Banco do Nordeste. A etapa de seleção dos 

municípios que apresentam condições favoráveis para a implantação do Agroamigo 

(abertura de área de trabalho), por exemplo, depende da existência da entidade 

emissora da Declaração de Aptidão ao Pronaf, representada frequentemente pelas 

Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). A propósito, em 

2012, BNB celebrou um termo de cooperação com a EMATER/AL para prestar 

microcrédito orientado. Pelo novo acordo os técnicos da EMATER trabalharão na 

identificação da demanda de acesso ao PRONAF. 

Da mesma forma, as etapas de mapeamento do mercado, promoção, palestra 

informativa e elaboração da proposta de crédito, dependem da função que é 

desempenhada pelas lideranças locais, que já trabalham em parceria com as 

empresas de ATER, Secretarias de Agricultura dos municípios para a elaboração de 

projetos de interesse das comunidades. Por meio desses líderes locais que 

emergiram, nessa conjuntura, como “agentes de microcrédito”, novas formas do 

acontecer são originadas nos lugares. 

A intermediação que é feita por esse agente que, em princípio não integra o 

sistema financeiro, compreende parte do trabalho que, institucionalmente deve ser 

realizado pelos assessores de crédito, conforme será visto no próximo item desse 

trabalho. O conhecimento local é a sua principal ferramenta de ação, como 

articulador do trabalho dos assessores junto ao cliente e, por outro lado, auxiliando 

os clientes, quanto aos procedimentos necessários à obtenção e renovação do 

crédito junto ao banco. 

Medeiros (2013), mostrou em seu trabalho que a figura do agente de crédito é 

fundamental para a difusão do crédito consignado. No caso apresentado pelo autor, 

                                            
64 Disponível em: <http://repositorio.enap.gov.br/bitstream/handle/1/272/102%20-
%20AGROAMIGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 16 out. 2015. 
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os agentes de crédito trabalham para um correspondente que, por sua vez, está 

subordinado à promotora de crédito e, por extensão, ao banco. A figura do agente 

aqui analisada apresenta, contudo, algumas especificidades que o difere desse 

último, especialmente em função do tipo de crédito ao qual está vinculado, 

restringindo sua atuação a um número reduzido de bancos que ofertam microcrédito. 

Sua atuação está, portanto, atrelada a um circuito financeiro que integra 

principalmente bancos públicos e entidades do terceiro setor, a exemplo do INEC. 

 A atuação dos agentes de microcrédito se manifesta com maior notoriedade 

no Programa Agroamigo que opera com um público territorialmente mais disperso e 

possui maiores exigências para a obtenção do crédito. “No acesso ao Pronaf B, são 

atribuídos papéis ao presidente da associação comunitária ou ao representante da 

comunidade em todas as etapas, em maior ou menor intensidade, a depender do 

município (SCHRÖDER e SOUZA, 2007, p. 20). O Mapa 20, revela as maiores 

densidades no que se refere ao número de associações de trabalhadores rurais 

credenciadas junto à Receita Federal. Não por acaso, a configuração apresentada 

no mapa acompanha o desenho do número de contratos do Agroamigo, por 

município, desvelando, assim, uma nova variável condicionante da capilaridade do 

Agroamigo e, em menor medida, também do Crediamigo. 
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Mapa 20 - Alagoas: associações de trabalhadors rurais (2015) 
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 São 270 associações de trabalhadores rurais distribuídas desigualmente entre 

82 municípios do estado. Vale ressaltar que esse número pode ser 

exponencialmente maior, uma vez que um grande número de associações 

comunitárias, não possuem CNPJ e não são, portanto, quantificadas pelos órgãos 

que regulam e fiscalizam a atividade. Por outro lado, nem todas as associações 

cadastradas participam necessariamente dos programas de microcrédito. A 

pesquisa de Silva (2014), mostrou por exemplo que, das quinze associações de 

trabalhadores rurais existentes no município de Traipu, no referido estado, apenas 

oito trabalham com empréstimos do Banco do Nordeste. 

 O estudo realizado por Abramovay (2008) junto a 1.600 agricultores 

familiares, calculou a porcentagem de indivíduos que consideram os líderes de 

associações importantes para o acesso ao Agroamigo. Verificou-se que, entre os 

clientes do Agroamigo com duas ou mais operações, 38,3% consideram-nos úteis 

para ter acesso ao crédito. Entre os ingressantes, o percentual de clientes sobe para 

46,6%.  Dos clientes em atraso, 49,6% consideram os líderes de associações 

comunitárias importantes para a obtenção do crédito. 

Ademais, o trabalho que aqui chamamos de “agente de microcrédito” também 

é desempenhado por técnicos da EMATER que possuem unidades em 99% dos 

municípios do estado, sendo coordenada por oito gerências regionais. Há também 

os funcionários das secretarias de agricultura dos municípios. Neste caso, o BNB 

conta com pelo menos um agente em cada município cuja prefeitura firmou parceria 

com a instituição. Trabalho semelhante também é desempenhado por presidentes 

de sindicatos de trabalhadores rurais. Ao todo são 100 sindicatos distribuídos entre 

os municípios alagoanos. A produtividade desses agentes, isto é, o número de 

pessoas que através deles, foram submetidas à intermediação financeira não é a 

mesma, assim como sua forma de atuação, conforme será demonstrado na próxima 

subseção. 
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4.2  A creditização do território a partir dos agentes de microcrédito 

 

Os eventos até aqui destacados, mostram que a oferta do microcrédito em 

todos os municípios do Nordeste, se assenta sobre a distribuição dos sistemas 

técnicos no território, dos quais se sobressaem as redes de telecomunicação e de 

transporte, que dão suporte à topologia dos fixos bancários (Agências, PAB’s, PAM’s 

e ATM’s). Mas, conforme salienta Santos, “essa opulência de ações não se precipita 

de forma cega sobre qualquer ponto da Terra” (SANTOS, [1996], p. 132-133). 

Segundo esclarece Antas Jr (2005), existem densidades técnicas e normativas que 

acabam por “tornar determinadas dinâmicas territoriais mais passíveis de serem 

controladas à distância”, isto é, pelos centros de gestão do território. Por outro lado, 

nos lugares onde o peso dessas duas variáveis é minimizado, as racionalidades 

locais é que são fortalecidas, bem como seu poder de destoar processos pensados 

a partir de lugares longínquos. 

Decerto, o sistema bancário, está entre os que, de maneira mais vantajosa 

conseguiram se beneficiar dessa unicidade técnica. Sua distribuição entre os 

lugares, contudo, segue uma busca sequiosa por produtividade, privilegiando os 

centros urbanos onde a intensidade das relações de troca suscita uma maior 

quantidade de capitais adiantados e de poupança. Nessa perspectiva, o ramo do 

microcrédito, sobretudo o microcrédito rural passa a depender, sobremandeira, da 

formação de novos arranjos com agentes não bancários, chamados a integrar o 

sistema financeiro na condição de intermediários.  

Através deles, é possível levar serviços financeiros a lugares mais distantes, 

com menores densidades técnicas. A participação desses agentes é uma resposta a 

um segmento do sistema financeiro, que cria as bases institucionais que garantem o 

acesso ao crédito por uma espessa camada de pobres, mas não dispõe de um 

sistema de objetos e ações, no setor bancário, materialmente capaz de assegurar 

sua oferta e devolução, segundo as diretrizes do PNMPO. 

Para o Banco do Nordeste, mesmo com o trabalho que é desempenhado 

pelos assessores de microcrédito do Instituto Nordeste Cidadania, as organizações 

locais desempenham um papel importante, pelo grande número de agentes 

envolvidos na articulação dos assessores de microcrédito com o seu público-alvo, 

nos lugares compreendidos pelo seu raio de ação. Na verdade, os nexos existentes 
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nessa relação do Banco com presidentes de associações, cooperativas, secretarias 

e sindicatos vai muito além do que é institucionalizado. Esse papel desempenhado 

por lideranças locais, ora inseridos na divisão do trabalho como agentes de 

microcrédito, frequentemente escapa às entidades que regulam a atividade 

bancária, tanto por eles não se enquadrarem institucionalmente no sistema bancário, 

como pela ausência de relações contratuais diretas com esses setores. Sua 

dinâmica, portanto, torna-se mais difícil de ser compreendida a partir de dados 

estatísticos, fazendo-se necessária, a coleta de dados primários a partir de uma 

pesquisa de campo. 

Com efeito, “explicar a realidade em que se vive pressupõe necessariamente 

considerar o papel dos outros atores e penetrar nas suas explicações” (MATUS, 

2005, p. 185). Assim, em nossa pesquisa, buscamos compreender o trabalho 

exercido pelas lideranças locais, na operacionalização dos Programas Crediamigo e 

Agroamigo do Banco do Nordeste. Para tanto, foram realizadas entrevistas com dois 

(2) assessores de microcrédito, sendo um do Crediamigo e outro do Agroamigo. 

Além destes, também foram aplicados questionários a doze (15) representantes 

locais que trabalham como agentes de microcrédito. E, por fim, foram aplicados 

outros sessenta (60) questionários a clientes dos dois programas de microfinanças. 

Dessa forma, foi possível confrontar informações dos diferentes agentes 

encadeados em um mesmo processo creditício (assessores-agentes-clientes) e 

evidenciar nexos e contradições que não aparecem à primeira vista na divisão 

normatizada do trabalho. No Quadro 2 pode-se observar o papel de cada agente 

pesquisado no contexto geral da pesquisa. 

 

Quadro 2 – Relação da população investigada 

Público Qt. Objetivo 

 

Assessor de microcrédito 

 

2 
Compreender as estratégias de atuação dos assessores de 
microcrédito, sua abrangência territorial, relações com as lideranças 
locais e com os clientes. 

 

Agentes de microcrédito 

 

 

15 
Montar um perfil da figura do agente de microcrédito, compreender 
a gênese e o funcionamento da atividade, a partir de sua relação 
com o assessor de microcrédito e com o cliente. 

 

Clientes 

 

 

60 
Identificar os mecanismos de acesso ao microcrédito utilizados 
pelos clientes e os resultados possibilitados por sua inserção nos 
programas de microfinanças do BNB. 

Fonte: SILVA, D. R. 
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Como recorte territorial da pesquisa de campo, foram selecionados doze (12) 

municípios jurisdicionados pela agência regional do BNB com sede na cidade de 

Arapiraca. A escolha dos municípios pautou-se, entre outras coisas, pelo fato de 

estarem integrados em um mesmo circuito financeiro, controlado pela agência que 

operacionaliza a maior carteira de microcrédito do estado e o maior número de 

clientes ativos. As cidades elencadas para a realização da pesquisa de campo são: 

Arapiraca, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Feira Grande, Girau do 

Ponciano, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, São Sebastião, 

Taquarana e Traipu. Conforme demonstrado na Tabela 6 os indicadores de 

produtividade dos Programas de microcrédito apresentam sensíveis variações entre 

os municípios pesquisados, decorrentes de vários fatores, alguns já discutidos, mas 

também em função do trabalho que é desempenhado por agentes locais. 

 

Tabela 6 – Indicadores socioeconômicos dos municípios pesquisados (2011) 

Município 
Pop. 

(mil) 

PIB (R$ 

milhões) 

Área 

(mil 

km²) 

Indicadores Crediamigo Indicadores Agroamigo 

Clientes 
Potenciais* 

Contratos % 
Clientes 

Potenciais** 
Contratos % 

Arapiraca 214 2.172 352 23.372 8.454 38 4.461 453 10 

Campo Grande 9 35,5 169 585 72 12 1.301 710 54 

Coité do Nóia 10.9 37,7 88 1.062 213 20 2.320 180 7,7 

Craíbas 22.6 83,1 272 2.273 1.542 69 4.378 515 12 

Feira grande 21.3 80 178 1.906 578 30 3.733 357 10 

Girau do Ponciano 36.6 127,2 514 2.905 1.259 42 5.485 768 14 

Junqueiro  23.8 121,8 247 2.327 2.073 93 1.503 584 39 

Lagoa da Canoa 18.2 67,6 84 2.317 987 42 2.465 309 13 

L. de Anadia 26.9 99,2 308 1.905 479 25 2.798 175 6 

São Sebastião 32 165,7 315 3.009 2.155 72 3.574 1148 32 

Taquarana 19 78,9 153 1.645 622 38 2.777 111 4 

Traipu 25.7 78,8 685 1.440 267 19 3.563 335 10 

Total 460 3.148 3.370 39.571 18.801 47 38.358 5.645 15 

Fonte: IBGE, 2011; BNB/Ambiente de microfinanças, 2011. 

Elaboração: SILVA. D. R. 

* Os dados representam o número de microempreendedores autônomos de cada município. 

** As informações se referem ao número agricultores familiares enquadrados no PRONAF/B.  

 

 Na tabela acima foram elencadas algumas informações socioeconômicas dos 

municípios situados no recorte espacial da pesquisa. Fatores como a população, o 

PIB e a área da unidade territorial formam uma condição preliminar à existência do 
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público-alvo dos dois programas. Quando considerado o conjunto dos municípios, os 

dois Programas de microfinanças apresentam o número de clientes potenciais muito 

semelhantes, mas individualmente, com exceção do município de Arapiraca, em 

todos os demais municípios o número de clientes potenciais do Agroamigo é 

superior ao do Crediamigo. Mas, o número de contratos do Programa Crediamigo é 

consideravelmente maior que o Programa de microcrédito rural. Deve-se ressaltar, 

porém, que no microcrédito urbano os empréstimos podem ser renovados 

semestralmente, enquanto no microcrédito rural isso geralmente ocorre de forma 

bianual. Assim, um cliente do Crediamigo tem a possibilidade de realizar até quatro 

empréstimos durante a vigência do contrato de um cliente do Agroamigo. 

A importância de cada um dos Programas na economia dos municípios dar-

se-á, antes de tudo, pelas características da economia local, mais precisamente pelo 

enquadramento de suas atividades econômicas às linhas de microcrédito do BNB. 

Mas ela resulta, outrossim, das possibilidades de acesso a esses recursos e, não 

obstante, dos arranjos que são firmados localmente. O Mapa 21 ilustra o recorte 

espacial da pesquisa de campo, assim como, a percentagem que cada um dos 

programas de microfinanças tem, comparativamente ao outro em cada município. 
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Mapa 21 - Recorte espacial da pesquisa de campo: participação do Crediamigo e do Agroamigo (2014) 
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 Conforme destacado no mapa acima, os únicos municípios onde o Agroamigo 

tem um peso semelhante ou superior ao Crediamigo são Traipu, Girau do Ponciano, 

Craíbas, Feira Grande e São Sebastião. Esses municípios também se distinguem, 

por abrigarem um grande número de associações de trabalhadores rurais. Quanto 

ao Crediamigo, os maiores percentuais estão em Arapiraca, Junqueiro e Taquarana, 

que possuem postos de atendimento do Programa. Alguns municípios limítrofes a 

esses também se beneficiam da proximidade desses fixos, como é o caso de Lagoa 

da Canoa e Limoeiro de Anadia. 

Durante a pesquisa de campo, que se estendeu de maio a julho de 2015, 

buscamos remontar as etapas da concessão do crédito a partir do trabalho que é 

desempenhado fora das agências por assessores de microcrédito e agentes locais 

até chegar ao tomador final, o cliente. Inicialmente foram realizadas entrevistas com 

dois assessores de microcrédito (um do Crediamigo e outro do Agroamigo) que 

trabalham na área de operacionalização da agência de Arapiraca. Com isso, 

buscamos compreender as estratégias de atuação desses assessores de 

microcrédito, seu raio de ação, relações com as lideranças locais e com os clientes. 

O recorte espacial da pesquisa é coberto por 19 assessores de microcrédito do 

Crediamigo e 9 assessores do Agroamigo. 

Os dois assessores de microcrédito entrevistados, são do sexo masculino, de 

estado civil solteiro, com faixa etária que varia entre 19 e 30 anos de idade, estão 

cursando o ensino superior e não residem nos municípios onde atuam. Ocupam a 

função de assessor de microcrédito a mais de 12 meses e ingressaram na atividade 

através de uma seleção realizada pelo Instituto Nordeste Cidadania através da 

análise do currículo. Após a seleção, ambos realizaram um curso de capacitação na 

função de assessor de microcrédito de seus respectivos programas. 

Sobre sua forma de atuação, verificou-se que, inicialmente é feita uma 

seleção das zonas geográficas de atuação, ou abertura de área. Nessa fase, o 

assessor de microcrédito juntamente com o coordenador, fazem a seleção dos 

municípios e comunidades que apresentam condições mais favoráveis à 

implementação do programa de microcrédito. No caso do Crediamigo, são 

privilegiadas as comunidades que apresentam maior potencial ou concentração de 

microempreendimentos. Em relação ao Agroamigo, essa escolha depende da 

existência de um público-alvo suficiente para compor e/ou complementar a carteira 
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do assessor de microcrédito rural, das condições de acesso, além da existência de 

uma entidade emissora da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 

Para obter essas informações, são formadas parcerias com organizações 

territoriais locais, como as empresas de assistência técnica e extensão rural, 

sindicatos rurais, associações comunitárias, secretarias municipais, cooperativas, 

entre outras. É realizando um mapeamento do mercado, a partir do qual é feita a 

divisão das zonas de trabalho entre os assessores de microcrédito. Essa divisão tem 

por base o número de clientes potencialmente capazes e compor sua carteira. No 

caso do Crediamigo, foram atendidos pelo assessor de microcrédito, 1.000 clientes 

em 2014. Já para o assessor do Agroamigo, esse número foi de 500 clientes. 

Quando a demanda é demasiadamente superior a essa média, abre-se vaga para a 

contratação de um novo assessor de microcrédito. 

A captação dos clientes ocorre por meio de ações de divulgação que 

inicialmente dependem de sua parceria com agentes locais que articulam a 

demanda de pessoas interessadas em obter um empréstimo. Após identificados os 

clientes, é feita uma palestra informativa por meio de um álbum seriado institucional 

em que constam as atividades financiadas, os documentos necessários, as 

obrigações e os direitos.  

No Programa Crediamigo, é realizada uma visita prévia ao local do negócio 

visando identificar o porte da atividade, a demanda de crédito e sua capacidade de 

pagamento. Só então é assinada uma ata de consolidação de um Grupo Solidário 

com as condições de acesso e a formalização de uma proposta de crédito. No 

Programa Agroamigo é elaborada uma proposta simplificada de crédito com os 

dados pessoais para a pesquisa cadastral realizada na agência, e a solicitação do 

crédito de acordo com o tipo de atividade financiada. Isso ocorre por meio de uma 

entrevista entre o cliente e o assessor de microcrédito.  

A Fotografia 5 ilustra bem esse processo. Nela é possível identificar 

assessores de microcrédito, técnicos de EMATER e presidentes de associações de 

trabalhadores rurais reunidos com agricultores familiares nos Sítios: Nicolau, 

Algodão, Cabaças e Desidério, localizados na zona rural do município de Girau do 

Ponciano. É possível notar também como se dá o uso, pelos assessores de 

microcrédito, do ambiente construído, a partir de fixos criados originalmente para 

outras finalidades. Embora pensadas a partir de lógicas estranhas ao lugar, essas 
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relações são concretizadas segundo as técnicas que marcam a dinâmica de cada 

lugar a partir de solidariedades orgânicas. 

 

Fotografia 5 – Reuniões do Agroamigo na zona rural do município de Girau do Ponciano/AL 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 2015. 

Elaboração gráfica: SILVA; D. R. 

 

 Após preenchidas, as propostas de crédito são levadas para serem 

analisadas por um Comitê de Avaliação de Crédito da agência (COMAG). O COMAG 

atende a proposta de financiamento em concordância dos normativos do BNB para o 

PRONAF/B, considerando os seguintes aspectos: viabilidade técnica de implantação 

do empreendimento; capacidade de pagamento do empreendimento; limite de 



183 
 

endividamento da unidade familiar e informações cadastrais do cliente. O Comitê de 

Crédito é formado pelo assessor coordenador, assessor administrativo, por assessor 

de crédito independente e pelo assessor de crédito responsável pela proposta, não 

tendo este último o direito de voto. Depois de validada a proposta, ela encaminhada 

e submetida a avaliação regional na agência, onde a contratação é liberada.  

Percebe-se que, em vários momentos, agentes locais são acionados, seja 

pelos assessores de microcrédito, seja pelo pretenso cliente para auxiliar na relação 

entre ambos na concessão do crédito. Em pesquisa realizada com quinze (15) 

agentes de microcrédito, buscamos traçar um perfil desse intermediário, 

compreender a gênese e o funcionamento de sua atividade. Os doze municípios 

pesquisados reúnem 105 das 270 associações cadastradas junto à receita federal, 

incluindo algumas que estão inativas ou não trabalham em parceria com o BNB. 

Existem também outras associações das quais não se tem registro junto aos órgãos 

reguladores. 

Os resultados obtidos mediante a aplicação dos questionários são 

reveladores das características e forma de atuação dos agentes de microcrédito. 

Vale ressaltar que todos os agentes submetidos à pesquisa afirmaram trabalhar 

apenas com o Programa Agroamigo, de modo que não foram encontrados agentes 

locais que trabalham com o microcrédito urbano. Quanto ao enquadramento 

funcional de sua atividade, verificou-se que 27% dos agentes pesquisados estão 

vinculados às secretarias municiais de agricultura e 73% está ligado às associações 

e cooperativas de agricultores familiares. Destes, 20% são técnicos em 

agropecuária, 13% são funcionários públicos municipais, outros 13% são autônomos 

e 53% são agricultores. Observou-se ainda que 100% dos agentes de microcrédito 

residem nos municípios onde atuam, sendo que 27% desse total, habitam as zonas 

urbanas e outros 73% vivem na zona rural dos municípios. Suas associações, 

secretarias, cooperativas e sindicatos estão todas vinculadas a uma dada unidade 

territorial que abriga o conjunto de agricultores familiares localmente concentrados 

em cidades, vilas, distritos, povoados e sítios. 

No que diz respeito ao gênero, pode-se afirmar que 67% dos agentes 

pesquisados pertencem ao sexo masculino, enquanto 33% são do sexo feminino. 

Em relação a faixa etária, os dados indicam que 54% possui entre 31 e 45 anos, 

33% entre 46 e 60 anos e, apenas 13% possui entre 20 e 30 anos. Em se tratando 

da escolaridade, o universo analisado subdivide-se entre os 40% que cursaram ou 
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Gráfico 23 - Renda familiar dos agentes de microcrédito (2015) 

concluíram apenas o ensino fundamental, 47% cursaram ou concluíram o ensino 

médio e, os 13% restantes iniciaram ou finalizaram o ensino superior. Por fim, aos 

que responderam sobre a renda familiar, 53% do total declarou renda familiar 

mensal inferior a R$ 1.000,00, outros 33% afirmaram possuir renda que varia de R$ 

1.000,00 a R$ 3.000,00 e acima de R$ 3.000,00 está o percentual de 7% do total. 

Outros 7% não responderam. Os Gráficos 23, 24 e 25 lustram bem o seu perfil. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
Elaboração: SILVA, D. R. 

 

Gráfico 24 - Faixa etária dos agentes de microcrédito (2015) 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
Elaboração: SILVA, D. R. 

 

 

Gráfico 25 - Escolaridade dos agentes de microcrédito 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
Elaboração: SILVA, D. R. 
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Assim, em sua maioria, os agentes de microcrédito são representados por 

homens, com idade geralmente acima dos 30 anos, que trabalham como agricultores 

nas zonas rurais dos municípios, exercendo certa liderança política sobre um 

conjunto de agricultores através de uma organização formal. Possuem escolaridade 

de média para baixa e rendimentos mensais parcos. Em relação à sua inserção na 

atividade de intermediário (aqui entendida como agente de microcrédito), todos 

afirmaram que ingressaram na atividade através das parcerias firmadas pelo Banco 

do Nordeste com as organizações locais. Apesar disso, nenhum dos agentes 

pesquisados possui qualquer vínculo contratual que o obrigue a trabalhar para o 

sistema financeiro, nem que o remunere por isso. 

No que concerne ao tempo de atividade, constatou-se que 13% dos agentes 

ingressaram nela a menos de 5 anos; 34% estão nesse ramo de 5 há 10 anos e 

53% trabalha como agente de microcrédito há mais de 10 anos. Quanto ao tipo de 

remuneração que sustenta sua atividade, 20% dos agentes alegaram que trabalham 

com recursos públicos, através de contratos com as prefeituras que incluem também 

outras funções; 27% informou que trabalha financiado por repasses dos associados, 

enquanto outros 40% alegaram que não possuem remuneração para tal atividade e 

13% não se pronunciaram a respeito. Em relação à sua produtividade, obteve-se o 

seguinte resultado: 27% intermediaram até 100 contratos no último ano, 40% 

intermediaram de 101 a 500 contratos, outros 20% intermediaram de 501 a 800 

contratos no mesmo período e 13% não responderam. Os Gráficos 26, 27 e 28 são 

reveladores da gênese e caracterização dessa atividade. 

 

Gráfico 26 – Tempo de atividade dos agentes de microcrédito 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
Elaboração: SILVA, D. R. 
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Gráfico 27 – Tipo de remuneração do trabalho de agente de microcrédito 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
Elaboração: SILVA, D. R. 
 
 

Gráfico 28 - Número de contratos intermediados por agente de microcrédito 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
Elaboração: SILVA, D. R. 

 

Verifica-se desse modo, que a origem da atividade como agente de 

microcrédito precede a existência do Programa Agroamigo, que data de 2005, 

estendendo-se em 53% dos casos ao período de concepção e desenvolvimento do 

Pronaf, criado em 1996. Além disso, a produtividade desses agentes é muito 

variada, pois depende da estrutura da organização, do número de agricultores 

vinculados, da do conhecimento e proatividade do seu líder e da sua relação com os 

assessores de microcrédito do INEC. Aliás, todos os agentes pesquisados afirmaram 

que dependem diretamente do assessor de microcrédito para marcar visitas e 

formalizar propostas de crédito. Eles possuem contato frequente, feito geralmente de 

forma mensal. 

Aos que responderam sobre o funcionamento da atividade de agente de 

microcrédito, 73% afirmaram que uma de suas tarefas é receber o assessor de 

microcrédito em suas visitas à comunidade. Além disso, 100% dos agentes 
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pesquisados afirmaram que são incumbidos de identificar clientes potenciais para o 

banco. 80% do público respondeu que também auxiliam o cliente com a obtenção da 

documentação necessária ao financiamento. Outros 67% revelaram que entre as 

suas funções está a de avisar aos clientes sobre as datas em que o assessor visitará 

a comunidade para a promoção e formalização das propostas simplificadas de 

crédito. 60% dos entrevistados disseram que também orientam os clientes na hora 

da entrevista com o assessor de microcrédito para a formalização das propostas. 

Apenas 7% alegaram encaminhar propostas de crédito às agências. Também 40% 

afirmaram que são responsáveis por acompanhar a correta aplicação dos recursos 

desembolsados e 60% do total responderam que realizam cobranças aos clientes 

com inadimplência. Essas informações podem ser constatadas no Gráfico 29. 

 

Gráfico 29 – Tarefas desempenhadas segundo o percentual de agentes de microcrédito 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.  

Elaboração: SILVA, D. R. 

 

Assim, conforme as informações concedidas pelos agentes de microcrédito, 

sua função não se restringe apenas a identificar clientes potencias para o Banco, 

mas também inclui: avisar sobre as visitas do assessor; recebê-lo e acomodá-lo em 

um local onde são realizadas as palestras informativas e entrevistas, frequentemente 

em sedes de associações e prédios públicos, como escolas, igrejas, secretarias etc.; 

ajudar o cliente com a documentação, o que inclui selecionar, autenticar e tirar cópia 

de documentos pessoais, de posse ou arrendamento de terra para então solicitar a 

emissão da DAP junto a EMATER; orientá-lo antes da entrevista para que sua 

demanda se adeque à linha de crédito disponível. Acompanhar a correta aplicação 
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do dinheiro em alguma atividade produtiva para também garantir seu posterior 

reembolso. 

Vale lembrar que, de acordo com as regras do Programa Agroamigo, o índice 

de inadimplência em cada comunidade não pode ultrapassar o limite de 15%, sob 

pena de ter as operações canceladas naquela localidade. Por isso, muitos agentes 

afirmaram que são orientados a selecionar com qualidade os clientes, avisar sobre a 

proximidade dos prazos de pagamentos e realizar cobranças prévias aos 

inadimplentes, antes que o assessor de microcrédito o faça. Além disso, 53% dos 

entrevistados afirmaram que também são clientes do BNB, ou seja, eles também 

realizam empréstimos em seu nome e serão diretamente prejudicados pelas altas 

taxas de inadimplência. 

A realização desse trabalho por parte dos agentes de microcrédito demanda 

tempo, sistemas técnicos e também recursos financeiros para arcar com despesas 

como energia elétrica, telefone, internet, transporte, etc. Os meios de comunicação 

são utilizados para manter diálogo com o assessor de microcrédito que utiliza o 

presidente da associação como uma espécie de “porta-voz” seu nas comunidades. 

Para cumprir as tarefas que lhes são delegadas, são utilizadas motocicletas, 

automóveis e outros meios de deslocamento para entrar em contato com os clientes. 

Em relação à documentação, é frequente o uso de scanners, impressoras ou 

copiadoras para organizar os papéis que são entregues ao assessor anexada à 

proposta de crédito. A Tabela 7 mostra o percentual de utilização de sistemas 

técnicos pelos agentes de crédito. 

 

Tabela 7 – Sistemas técnicos utilizados segundo o percentual de agentes de crédito 

Objetos % de agentes Meio de transporte % de agentes 

Telefone 53% Motocicleta 66% 

Computador 33% Automóvel 40% 

Scanner 27% Transporte coletivo 0% 

Impressora/copiadora 73% A pé 27% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

Elaboração: SILVA, D. R. 

 

 No que diz respeito ao valor dessas despesas, 73% dos agentes de 

microcrédito relataram valores diversos que variam entre R$ 10 e 80 R$ por cliente, 

a depender da distância, dos documentos necessários, entre outros aspectos. Os 



189 
 

27% restantes não se pronunciaram sobre essa questão. Quanto ao custeio dessas 

despesas, 20% deles afirmaram que a prefeituras cobrem os custos, 27% 

declararam que essas despesas são custeadas com repasses das associações, 

13% falaram que arcam por conta própria com todas as despesas, 7% disseram que 

cobram uma taxa equivalente a 0,5% sob o valor de cada empréstimo e 33% não 

responderam. 

Algumas questões referentes ao trabalho dos agentes de microcrédito 

também foram submetidas à opinião daqueles que se beneficiam do serviço, quais 

sejam, os clientes. Assim, foram aplicados questionários a 60 clientes, visando 

identificar os mecanismos de acesso ao microcrédito utilizado por eles e os 

resultados possibilitados por sua inserção nos programas de microfinanças do BNB. 

Os clientes estão distribuídos entre os 12 municípios compreendidos pela pesquisa 

de campo, sendo: 6 em Arapiraca, 3 em Campo Grande, 5 em Coité do Nóia, 5 em 

Craíbas, 4 em Feira Grande, 6 em Girau do Ponciano, 4 em Junqueiro, 4 em Lagoa 

da Canoa, 4 em Limoeiro de Anadia, 6 em São Sebastião, 7 em Taquarana e 6 em 

Traipu. Dos clientes pesquisados 28% participavam apenas do Crediamigo, 43% 

participavam apenas do Agroamigo e 29% se utilizavam dos dois Programas. 

Quando questionados sobre como conheceram essa linha de crédito, dos 

clientes do Agroamigo, 75% afirmaram que tiveram o primeiro contato através de um 

presidente de associação comunitária, 7% através de alguém conhecido, 5% através 

do assessor de microcrédito, 3% por conta própria e outros 10% não responderam. 

Já dos clientes do Crediamigo, 15% conheceram o Programa através de um 

presidente de associação comunitária, 40% através de algum conhecido, 38% 

responderam que conheceram o programa por meio do assessor de microcrédito e 

7% por conta própria. 

Dessa forma verifica-se que, sobretudo para o caso do Agroamigo, as 

organizações locais desempenham papel importante na parte de divulgação dessa 

linha de microcrédito. Embora em menor medida, essa importância também se 

manifesta no microcrédito urbano, que também conta com grande participação de 

outros clientes e do próprio assessor de microcrédito na divulgação. Na verdade, o 

contato do assessor do Crediamigo com seu público-alvo é facilitado pela forma 

como este último está disposto no território, geralmente concentrado nas cidades ou 

em pequenas aglomerações urbanas. Mas essa divulgação também é facilitada pela 
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metodologia do aval solidário em que cada cliente interessado em obter o 

empréstimo procura outros clientes de sua confiança para compor um grupo. 

Distribuídos de forma mais dispersa no território, os agricultores que buscam 

empréstimo no Agroamigo são chamados pelo agente de microcrédito, a se reunirem 

em um mesmo local onde é feita a palestra informativa e a formalização das 

propostas de crédito pelo assessor com todos os interessados. No caso do 

Crediamigo, essa formalização geralmente é feita da primeira vez no local onde se 

desenvolve o negócio e posteriormente a renovação pode ser feita num posto de 

atendimento do Programa. O assessor de microcrédito entra em contato direto com 

o presidente do grupo que aciona os demais. A respeito do local utilizado para as 

reuniões do Agroamigo, 28% descreveram prédios públicos como locais mais 

utilizados, 54% apontou as sedes de associações como local mais utilizado, 6% 

afirmaram que as reuniões são feitas em outros locais como casas de agricultores e 

12% não se pronunciaram sobre o tema. 

Perguntados sobre quem os auxiliou na obtenção do empréstimo, 15% dos 

clientes do Agroamigo disseram que foram ajudados por funcionários públicos que 

trabalham nas secretarias de agricultura dos municípios; 43% colocaram os 

presidentes de associações comunitárias como os principais responsáveis por 

auxiliar na obtenção dos empréstimos; 26% indicaram os assessores de 

microcrédito; 4% afirmaram conseguir por conta própria e 12% não respondeu. Em 

relação ao Crediamigo, o papel dos funcionários públicos decai para apenas 3%, 

dos presidentes de associações comunitárias para 5%, dos assessores de 

microcrédito sobre para 65% e os que conseguem por conta própria são, 20%. Os 

que não responderam representam 17% do total. 

 Ainda a esse respeito, os clientes foram questionados sobre a forma como 

foram auxiliados na obtenção do crédito. 60% deles responderam que são alertados 

previamente sobre visita dos assessores de microcrédito, 75% responderam ainda 

que são auxiliados com a documentação e 37% com a preparação para a entrevista. 

Quanto aos clientes do Crediamigo, 47% afirmaram que são ajudados com a 

informação sobre a visita do assessor de microcrédito, 23% com a entrevista e 65% 

com a formalização do crédito pelo assessor.  

Eles também foram perguntados se destinam alguma remuneração para 

quem o auxiliou. Dos clientes do Agroamigo, 33% declaram que não pagam nenhum 

valor para obter o empréstimo, 12% afirmaram que oferecem um valor não 
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especificado como gratificação, 37% relataram valores que variam entre R$ 50,00 e 

R$ 300,00 aos agentes de microcrédito e 18% não se pronunciaram sobre essa 

questão. Entre os clientes do Crediamigo, 85% não destinam nenhum valor para que 

o auxiliou, 3% concedem valores que variam entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e 12% não 

responderam. 

 Os resultados obtidos através da pesquisa de campo revelam de forma 

evidente a existência de um novo “agente” na divisão do trabalho para a oferta do 

microcrédito. Sua base de sustentação edifica-se sob o papel de liderança que lhe é 

atribuído junto a um conjunto de agricultores familiares que apresentam dificuldades 

para tratar diretamente com os assessores de microcrédito. Na verdade, diferente do 

Crediamigo em que o microempreendedor é atendido em domicílio apresentar 

apenas cópias de RG, CPF e comprovante de residência, o desenho da metodologia 

do Agroamigo pressupõe um conhecimento prévio por parte do futuro cliente sobre 

os dias, horários e locais onde ocorrem as reuniões para a formalização da proposta 

de crédito.  

Além disso, para obter o empréstimo, ele precisa conseguir a DAP 

(Declaração de Aptidão ao Pronaf), às vezes também a declaração de ITR, (Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Rural), CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel 

Rural) e, no caso de crédito para a compra de animais também é exigida a GTA 

(Guia de Transito Animal), para comprovar que o cliente pode pleitear os recursos do 

PRONAF. Essa “função de retaguarda” que garante a organização de todas as 

pessoas em um mesmo local e com a documentação necessária durante a visita do 

assessor de microcrédito é, frequentemente desempenhada pelos agentes de 

microcrédito, que trabalham em parceria com o BNB. 

Obviamente seu trabalho é subordinado às decisões ocorridas no âmbito 

institucional por parte de assessores e coordenadores do Programa. Estes se 

beneficiam da proximidade existente entre os agentes de microcrédito e os clientes 

para desempenhar funções difíceis para quem não conhece a realidade local, como 

selecionar com qualidade os clientes, avisar sobre prazos e realizar cobranças. 

Assim, conforme esclarece Cintra (2008, p. 6) “os bancos e a sociedade civil 

organizada (associações comunitárias, cooperativas etc.) realizaram esforços de 

mobilização local para reverter a cultura da inadimplência”. O Fluxograma 2, ilustra 

de forma simplificada a hierarquização das diferentes etapas do processo de 

concessão do microcrédito rural. 
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Fluxograma 2 - Divisão do trabalho e etapas de concessão do crédito 

 
Fonte: Silva, D. R, 2015. 

Elaboração com base na pesquisa de campo. 
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É possível notar que, antes que o crédito seja desembolsado pelo cliente na 

agência bancária, há um sinuoso processo montado para que o banco vá até o 

cliente através de uma estrutura de mandatários. Do ponto de vista puramente 

institucional o que se tem é um termo de parceria entre o BNB e o INEC. O Banco do 

Nordeste fica responsável pelo repasse dos valores para as despesas de custeio do 

Programa, assim como pela análise, desembolso e administração do crédito. Em 

contrapartida esse Termo autoriza o INEC a contratar e treinar diretamente do 

mercado, uma equipe de assessores de microcrédito e coordenadores que 

operacionalizam o microcrédito. 

Ao coordenador são atribuídas as tarefas relacionadas à supervisão do 

trabalho dos assessores, à definição de suas estratégias de atuação em cada 

porção do território compreendida pelo seu raio de ação, comumente circunscrito às 

áreas de jurisdição das agências. Ele, juntamente com o assessor de microcrédito 

trabalham na identificação de parceiros locais que articulam e organizam a demanda 

de crédito. Cada coordenador comanda uma equipe de assessores, distribuídos 

entre os municípios segundo uma demanda de clientes definida a partir de uma 

análise de mercado junto aos parceiros locais. 

Cada assessor cobre um conjunto de comunidades rurais que, ao todo, 

compõem uma carteira média de 1.000 clientes ativos. Junto a esse público, seu 

papel é orientar na aplicação dos recursos, formalizar a proposta de crédito, 

acompanhar sua aplicação e renová-lo se for o caso.  Parte de sua remuneração 

depende da quantidade de clientes, assim para eles é importante que os parceiros 

locais trabalhem na identificação de novos tomadores e que quando forem visitar as 

comunidades estejam todos aptos a formalizar a proposta de crédito. Outro aspecto 

relevante na variação de seu salário diz respeito à qualidade de sua carteira, ou 

seja, o índice de inadimplência também influencia sua renda. Mesmo aí o agente de 

microcrédito desempenha uma função importante na identificação de pessoas nas 

quais se pode confiar um empréstimo de longo prazo e na realização de cobranças 

aos devedores. 
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4.3  O microcrédito como estratégia de superação da pobreza 

 

 É sabido que o microcrédito representa atualmente uma das principais 

ferramentas de inclusão financeira no País. A partir da segunda metade da década 

de 1990, aumentou-se consideravelmente o número de instituições habilitadas a 

ofertar esse tipo de serviço, assim como sua capilaridade no território brasileiro. Com 

a criação do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado em 2005, o 

microcrédito passou a se caracterizar, sobretudo, por eximir o cliente de garantias 

reais de pagamento do empréstimo; direcionar-se especialmente ao financiamento 

de atividades produtivas de pequeno porte; ter orientação e acompanhamento de um 

agente especializado na atividade, antes, durante e após a obtenção do crédito; ser 

desembolsado e pequenos montantes e a taxas de juros reduzidas em relação ao 

mercado de crédito convencional e; privilegiar a população de baixa renda. Dadas 

essas características, cabe perguntar: pode o microcrédito contribuir para a redução 

da pobreza? 

 O discurso de superação da pobreza por intermédio do microcrédito é 

adotado a algum tempo por organizações internacionais como a ONU e o Banco 

Mundial e constitui um dos mecanismos que tem ganhado destaque na agenda de 

políticas do Governo Federal. Na literatura sobre o tema, essa questão ainda é 

objeto de muito debate e controvérsia. Mota e Santana (2011, p. 32) ressaltam de 

antemão que, para as instituições de microfinanças “não é tarefa fácil alcançar os 

mais pobres”, seja por fatores normativos, econômicos ou geográficos. Além disso, 

conforme esclarece Chaves (2011), o modelo de microcrédito implantado no brasil, 

“é de caráter empresarial”, isto é, tende a negligenciar os já excluídos em função das 

demandas de mercado. Ainda que se alcance a esse estrato da sociedade, uma 

outra questão colocada pelo economista Aneel Karnani (2011), dá conta de que os 

pobres são empreendedores por necessidade e não por escolha, logo, a ausência 

de um perfil empreendedor reduz o aproveitamento dos recursos, que já são parcos. 

Santos e Carrion (2009) complementam afirmando que o microcrédito incide penas 

sobre uma das dimensões da pobreza, a econômica. 

 Em outra perspectiva, Schreiber (2009) argumenta que, mesmo enfocando 

apenas no aspecto monetário, o microcrédito contribui para a redução da pobreza, 

na medida em que possibilita o aumento da renda e diminui a vulnerabilidade do 
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microempreendedor às flutuações do mercado. Zubelli (2012) defende que o 

microcrédito constitui-se numa política de desenvolvimento local, com feito 

permanente, ou seja, ela possibilita ao microempreendedor uma certa 

independência financeira em relação aos programas de transferência de renda. 

Utilizando-se de uma metáfora, Yunus (2010) a firma que “o microcrédito liga os 

motores econômicos da parcela da população rejeitada pela sociedade”. 

 Alguns estudos de caso sobre microcrédito no Brasil, apresentam resultados 

bastante otimistas sobre sua utilização como instrumento de redução da pobreza. 

Dois dos principais estudos sobre esse segmento do sistema financeiro dizem 

respeito precisamente aos Programas Crediamigo e ao Agroamigo do Banco do 

Nordeste. Sobre o primeiro, a pesquisa organizada por Neri (2008), constatou que 

60,8% dos clientes do Crediamigo conseguiram superar a linha da pobreza 

calculada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em virtude dos benefícios 

oferecidos pelo Programa. 

No segundo caso, a pesquisa coordenada por Abramovay (2013), buscou 

analisar os efeitos do Agroamigo no período de cinco anos (2006-2010). Para ele 

(2013, p. 13), “há sinais de que aqueles que estão no programa há mais tempo 

reuniram ativos que representam passo importante em direção à emancipação da 

pobreza”. Entre os desdobramentos da pesquisa, concluiu-se que o Programa está 

incorporando clientes mais pobres e; que possibilitou o aumento da produção 

agrícola e pecuária. Os clientes mais antigos, tiveram um aumento do estoque de 

animais 18% superior aos mais recentes e, na agricultura, os clientes que utilizam o 

microcrédito a mais tempo, tiveram um aumento da produção 28% superior aos 

clientes mais recentes do Programa. 

 Mensurar os impactos socioeconômicos possibilitados por cada um dos 

programas junto aos microempreendedores rurais e urbanos, sem dúvida não é 

tarefa fácil e está além dos objetivos desse trabalho. Entretanto, em nossa pesquisa 

de campo, realizada junto a 60 clientes do Crediamigo e do Agroamigo, foi possível 

identificar algumas nuances que nos permitem tecer algumas considerações a 

respeito dessa relação do microcrédito com a população de baixa renda. Dos 

clientes pesquisados, 17 (28%) participavam apenas do Crediamigo, 26 (44%) 

participavam apenas do Agroamigo e outros 17 (28%) se utilizavam dos dois 

Programas. 
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Inicialmente, buscou-se traçar um perfil socioeconômico do público de cada 

Programa de microfinanças. Neste sentido, os dados referentes ao Crediamigo 

quanto ao gênero, apontam que 65% dos clientes pertencem ao sexo feminino, 

enquanto 35% do público pesquisado é do sexo masculino. Em relação à faixa 

etária, observou-se que 24% possui entre 18 e 30 anos, 41% tem idade entre 31 e 

50 anos e, 35% possui acima de 50 anos. Aos que responderam sobre a 

escolaridade, 47% possui até o ensino fundamental, 20% até o ensino médio, 6% 

até o ensino superior e 27% não responderam. No que concerne à renda familiar, 

53% recebiam rendimentos mensais de até R$ 1.000,00, outros 30% entre R$ 

1.000,00 e R$ 3.000,00, apenas 3% possui rendimentos de até R$ 5.000,00 e 14% 

não responderam. 

Já no que se refere aos clientes do Programa Agroamigo, obteve-se o 

seguinte resultado: em relação ao gênero, 58% do público pesquisado é do século 

masculino, enquanto 42% são mulheres. Quanto à faixa etária, 30% possui entre 18 

e 30 anos, 44% possui idade entre 31 e 50 anos e 26% possui mais de 50 anos de 

idade. Sobre a escolaridade, 72% cursaram até o ensino fundamental, 14% cursou 

até o ensino médio, 0% o ensino superior e 14% não responderam. Aos que 

responderam sobre a renda familiar, 65% apresentavam renda mensal de até R$ 

1.000,00, outros 16%, possuem rendimentos que variam entre R$ 1.001,00 e R$ 

3.500,00 e 19% não responderam. 

Pode-se identificar algumas diferenças e semelhanças entre o perfil do 

público de ambos os programas. O Crediamigo tem preponderância do público 

feminino, enquanto o Agroamigo tem maioria masculina. A faixa etária dos dois 

programas é bem distribuída, com maior parcela do público entre 31 e 50 anos. 

Possuem baixa escolaridade, sobretudo no caso do Agroamigo. Além disso, eles 

caracterizam-se pela baixa renda, estando a maioria com rendimentos inferiores a 

R$ 1.000,00 mensais, o que reafirma a importância do microcrédito como parte 

considerável da renda dessas famílias. 

No que concerne à importância do microcrédito nas suas receitas, os clientes 

do Crediamigo foram perguntados há quanto tempo realizam esse tipo de 

empréstimo. 15% afirmaram que realizam empréstimos a menos de 1 ano, 41% 

entre 2 e 5 anos, 26% a mais de 5 anos e 18% não responderam. Em relação ao 

valor obtido no último empréstimo, observou-se que, 13% recebeu até R$ 1.000,00, 

48 % receberam entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00, para outros 18% os empréstimos 
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foram acima de R$ 3.000,00 e 21% não responderam. Quanto à aplicação desses 

recursos, 65% utilizaram na reposição de estoques para venda, 24% para compra de 

equipamentos e 11 não responderam a essa questão. 

Essas questões também foram colocadas aos clientes do Agroamigo. Sobre o 

tempo realizando empréstimos, obteve-se o seguinte resultado: 7% realizam 

empréstimos no Programa há menos de um ano, 16% entre 2 e 5 anos, 44% 

contraem empréstimos entre 6 e 10 anos e 21% realizam empréstimos há mais de 

10 anos. 12% não responderam. No que diz respeito ao valor do último empréstimo, 

verificou-se que, 51% recebeu até R$ 3.000,00, outros 28% receberam entre R$ 

3.001,00 e R$ 4.000,00 e 21% não responderam. As atividades em que esses 

recursos foram aplicados são, 56% para a compra de gado bovino, 16% para 

aquisição de suínos e 14% para a agricultura. 24% não responderam. 

É possível perceber que os clientes do Crediamigo são mais recentes em 

comparação com os do Agroamigo. O valor dos empréstimos obtidos por eles 

frequentemente é, duas ou três vezes, superior às suas receitas mensais, sendo 

que, no microcrédito rural os empréstimos são de longo prazo e o valor da renda 

familiar sofre oscilações durante o ano, em decorrência da sazonalidade climática. 

No microcrédito urbano, o crédito é destinado sobretudo para a reposição dos 

estoques, uma vez que as relações econômicas das atividades não normatizadas 

baseiam-se, em sua maioria, no chamado fiado.  

 É importante destacar também que, além das taxas de juros acrescidas ao 

valor do empréstimo, incidem também outros encargos65 que podem passar 

desapercebidos, como taxas de abertura de crédito e microsseguros66. Além disso, 

existem outras despesas por parte do cliente, como transporte, alimentação, 

obtenção de documentos, etc. Aliás, 65% dos clientes do Agroamigo alegaram 

despesas para a obtenção do empréstimo, com valores que variam entre R$ 15,00 e 

R$ 100,00. Os clientes do Crediamigo que alegaram tais despesas somam 53% do 

total pesquisado, com valores que variam entre R$ 15,00 e R$ 60,00. 

 Em Alagoas, apenas no ano de 2014, foram desembolsados R$ 451 milhões 

em empréstimos no âmbito do Crediamigo e do Agroamigo. Para se ter uma ideia da 

                                            
65 A taxa de juros do Crediamigo em dezembro de 2015 era de 2,00% ao mês e a taxa de abertura de 
crédito TAC era de 3% sobre o valor financiado.   
66 O microsseguro é opcional, todavia sua oferta já vem redigida juntamente com o contrato de 
crédito. Caso o cliente não queira aderir ao seguro, é necessária a elaboração de um novo 
documento.  
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dimensão desses valores, basta compará-los com as receitas salariais promovidas 

pelo corte da cana-de-açúcar, considerada a principal atividade econômica do 

estado. Alagoas registrou, na safra 2013/2014, o corte de 23,4 milhões de toneladas, 

sendo pago R$ 6,00 por tonelada a cada trabalhador. Se toda a cana-de-açúcar 

tivesse sido colhida manualmente, a renda salarial gerada por ela seria de 140 

milhões, valor inferior à terça parte do que foi desembolsado pelos programas de 

microcrédito do BNB. 

 Certamente nenhuma variável é tão importante que, mesmo isolada, seja 

capaz de responder sozinha pela redução de algo tão complexo como a pobreza. O 

problema de suprimir as diferenças de renda criadas por um processo produtivo 

gerador de desigualdades, “supõe uma mudança no próprio processo produtivo, o 

que vale dizer, das relações do homem com a natureza e dos homens entre si” 

(SANTOS, [1982] 2009, p. 68). No estado de Alagoas, tem se verificado desde o 

início do século, uma sensível redução da porcentagem de pobres em todos os seus 

municípios (Tabela 8). 

 A difusão do microcrédito está entre esses processos que se dão de forma 

seletiva no território, possuindo sua parcela de contribuição para elevação dos níveis 

de vida da população de baixa renda. Considerando todo o estado de Alagoas, 

verifica-se que houve uma redução média de 34% do número de pobres entre os 

anos de 2000 e 2010 (PNUD, 2010). Todavia, se tomado como referência, apenas 

os dez municípios que mais receberam67 recursos do Crediamigo e do Agroamigo, a 

taxa média de redução do número de pobres aumenta para 41%. Já para os dez que 

menos receberam68 recursos desses programas, a taxa de redução da pobreza em 

dez anos é de 32%. 

 

 

 

 

 

                                            
67 Os que mais receberam recursos nesse período foram: Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, 
Penedo, União dos Palmares, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, São Sebastião, Rio Largo e 
Junqueiro. 
68 Entre os que menos receberam recursos dos programas estão: Roteiro, Branquinha, Barra de São 
Miguel, Capela, Coqueiro Seco, Flexeiras, Jacuípe, Paripueira, Satuba e Porto de Pedras. 
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Tabela 8 – Alagoas: variação do percentual de pobres por município (2000-2010) 

 
Município 

% de 
pobres 
(2000) 

% de 
pobres 
(2010) 

(%) 
Variaç

ão 

 
Município 

% de 
pobres 
(2000) 

% de 
pobres 
(2010) 

(%) 
Variaçã

o 

Agua Branca                                   72 53 - 26% Marechal Deodoro                              58 32 - 44% 
Anadia                                        67 49 - 26% Maribondo                                     64 35 - 45% 
Arapiraca                                     48 26 - 46% Mata Grande                                   77 58 - 24% 
Atalaia                                       68 43 - 36% Matriz de Camaragibe                          69 39 - 43% 
Barra de St. Antonio                        67 44 - 34% Messias                                       66 41 - 36% 
Barra de São Miguel                           50 24 - 52% Minador do Negrão                             71 47 - 33% 
Batalha                                       66 40 - 39% Monteirópolis                                 81 56 - 30% 
Belém                                         67 37 - 43% Novo Lino                                     54 48 - 11% 
Belo monte                                    77 61 - 21% Olho d'agua das Flores                        66 42 - 36% 
Boca da mata                                  67 43 - 36% Olho d'agua do Casado                         56 52 - 7% 
Branquinha                                    76 40 - 47% Olho d'agua Grande                            79 67 - 15% 
Cacimbinhas                                   74 48 - 35% Olivença                                      83 56 - 32% 
Cajueiro                                      69 41 - 40% Ouro branco                                   71 48 - 32% 
Campestre                                     61 39 - 36% Palestina                                     74 61 - 17% 
Campo Grande                                  79 57 - 27% Palmeira dos Índios                           53 30 - 43% 
Canapi                                        83 60 - 27% Pão de Açúcar                                 75 52 - 30% 
Capela                                        73 43 - 41% Pariconha                                     77 45 - 41% 
Carneiros                                     70 54 - 23% Paripueira                                    64 32 - 50% 
Chã preta                                     77 49 - 36% Passo de Camaragibe                           76 51 - 32% 
Coite do Noia                                 75 49 - 35% Paulo Jacinto                                 72 45 - 37% 
Colônia Leopoldina                            64 44 - 31% Penedo                                        58 36 - 37% 
Coqueiro Seco                                 60 31 - 48% Piaçabuçú                                     65 49 - 24% 
Coruripe                                      57 33 - 42% Pilar                                         60 35 - 41% 
Craíbas                                       71 51 - 28% Pindoba                                       72 44 - 38% 
Delmiro Gouveia                               53 33 - 37% Piranhas                                      60 48 - 20% 
Dois Riachos                                  68 57 - 16% Poço das Trincheiras                          85 67 - 21% 
Estrela de Alagoas                            77 52 - 32% Porto Calvo                                   70 38 - 45% 
Feira Grande                                  73 56 - 23% Porto de Pedras                               85 51 - 40% 
Feliz Deserto                                 72 41 - 43% Porto real do Colégio                         71 60 - 15% 
Flexeiras                                     72 43 - 40% Quebrangulo                                   75 49 - 34% 
Girau do Ponciano                             78 59 - 24% Rio Largo                                     47 24 - 49% 
Ibateguara                                    70 55 - 21% Roteiro                                       70 43 - 38% 
Igaci                                         78 47 - 39% Santa Luzia do Norte                          63 33 - 47% 
Igreja Nova                                   76 51 - 33% Santana do Ipanema                            68 47 - 30% 
Inhapi                                        80 65 - 18% Santana do Mundaú                             73 49 - 34% 
Jacaré dos Homens                             70 47 - 33% São Brás                                      74 58 - 21% 
Jacuípe                                       72 44 - 38% São Jose da Laje                              74 36 - 51% 
Japaratinga                                   68 41 - 39% São José da Tapera                            82 58 - 29% 
Jaramataia                                    76 50 - 34% São Luís do Quitunde                          69 43 - 36% 
Jequiá da Praia                               70 51 - 27% São Miguel dos Campos                         54 28 - 48% 
Joaquim Gomes                                 80 51 - 36% S. Miguel dos Milagres                       67 44 - 34% 
Jundiá                                        72 38 - 46% São Sebastião                                 72 48 - 33% 
Junqueiro                                     69 40 - 42% Satuba                                        46 26 - 43% 
Lagoa da canoa                                71 47 - 33% Senador Rui Palmeira                          81 59 - 27% 
Limoeiro de Anadia                            78 47 - 39% Tanque d'Arca                                 73 47 - 35% 
Maceió                                        32 15 - 53% Taquarana                                     72 49 - 32% 
Major Isidoro                                 73 45 - 36% Teotônio Vilela                               69 42 - 39% 
Mar Vermelho                                  71 44 - 38% Traipu                                        85 63 - 25% 
Maragogi                                      69 44 - 36% União dos palmares                            62 37 - 40% 
Maravilha                                     79 50 - 36% Viçosa                                        65 50 - 23% 

Fonte: PNUD/Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010. 
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 Nos quadros de um sistema financeiro tornado global, o dinheiro exerce um 

papel cada vez mais despótico e indiferente ao lugar (SANTOS, 2000). O crédito, 

neste sentido, representa além da antecipação das receitas, o compromisso de 

pagamento futuro da dívida, a “alienação do provir” (BAUDRILLARD, 1993, p. 170). 

Suas modalidades, no entanto, são as mais diversas, assim como seus custos reais 

e impactos sobre a renda do tomador. Este último aspecto aliás, é ainda mais 

relativo, pois depende também daquilo que é produzido por quem contraiu a dívida. 

Para situar o papel do microcrédito neste cenário, Marcelo Neri usa a seguinte 

metáfora, 

 

Os tubarões, os mais ferozes habitantes do mar, servem de apelido aos 
agiotas (sharks), enquanto o sol tem sido usado como símbolo de 
solidariedade (Banco Sol). A rota do microcrédito é nem tanto ao sol, nem 
tanto ao mar. É como na instrução mitológica dada a Ícaro por Dédalo seu 
pai: não muito próximo do sol, para que o calor não derretesse a cera que 
colava as penas de suas asas, nem muito baixo, para que o mar não as 
molhasse (NERI, 2008). 

 

 Por seus atributos, o microcrédito oferece maiores possibilidades de 

desenvolvimento econômico do público de baixa renda, sem taxas escorchantes, 

nem subsídios distorcidos. Ao contrário das diferentes formas de crédito pessoal e 

agiotagem, disponíveis a esse segmento da sociedade, o microcrédito pressupõe um 

uso orientado à produção de bens e serviços e à geração do autoemprego, sem 

desconto em folha de pagamento, avalista ou alienação de bens. No que se refere 

aos programas do Banco do Nordeste, inclui-se ainda a orientação empresarial pelo 

assessor de microcrédito e, para os clientes do Agroamigo, bônus de 25% de 

desconto sobre o valor financiado. Na visão de 73% do público do Crediamigo 

submetido à pesquisa de campo, houve uma elevação de seus rendimentos a partir 

dos recursos concedidos pelo programa. Esse ponto de vista também é 

compartilhado por 79% dos clientes do Agroamigo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

A realidade não é igual para todos. Nem 

realçamos nela as mesmas coisas. 

Tampouco vivemos o mesmo, ainda que 

nos encontremos na mesma parcela da 

realidade. 

Carlos Matus, 2005. 
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No decorrer da pesquisa, buscou-se explicar o processo de financeirização do 

território a partir da capilaridade dos Programas Crediamigo e Agroamigo no estado 

de Alagoas. Claramente apoiados na literatura sobre o tema, partimos do 

pressuposto de que a flexibilização normativa, a introdução de novas técnicas e 

arranjos na atividade bancária, permitiram que o BNB diversificasse seus 

mecanismos financeiros, possibilitando uma maior capilaridade dos dois Programas 

de microfinanças a partir de formas e agentes distintos, espacialmente organizados 

segundo as especificidades do território. 

Neste sentido, os resultados apresentados corroboram com a hipótese inicial 

do trabalho, ao passo em que se verifica, sobretudo a partir da segunda metade da 

década de 1990, um movimento de reestruturação e verticalização do sistema 

bancário que culminou na revitalização patrimonial dos bancos oficiais e na 

inclinação da carteira de crédito do Banco do Nordeste para o segmento das 

microfinanças. Esse processo contou com forte participação do Banco Mundial que, 

face à abertura para o capital externo durante o Plano Real, ampliou seus sistemas 

de ação no território brasileiro, financiando projetos de seu interesse, dentre os quais 

se inclui o de expansão do acesso ao crédito às classes de menor renda.  

A criação dos Programas Crediamigo e Agroamigo, seguiram modelos 

internacionais inspirados na experiência do Grameen Bank tornada referência por 

organizações que dominam esse mercado no mundo, a GTZ e a Accion 

Internacional. Esses Programas diferem das linhas de crédito convencionais, entre 

outras coisas, por incentivar pequenas atividades produtivas, pela facilidade para a 

obtenção do empréstimo e pelo acompanhamento de um agente especializado na 

atividade, para garantir sua oferta, aplicação e reembolso. Observou-se, no entanto 

que, juntamente como o microcrédito, são impingidos outros serviços como abertura 

de contas, seguros, cartões, maquinetas receptoras de cartão, elementos que 

permitem pensar não só na creditização, mas em uma finaneirização dos pobres. 

 Com o argumento da inclusão financeira, são incorporados vários 

mecanismos de ordem técnica e normativa, para facilitar o acesso ao crédito a 

pessoas que historicamente viveram às margens do sistema financeiro. A maior 

integração dos sistemas de movimento presentes no território, aliada aos avanços 

da telemática neste início de século, possibilitaram a emergência de novos formatos 

organizacionais, dos quais os Programas de microfinanças do BNB tiraram proveito 

para ampliar sua presença no território alagoano. O compartilhamento da rede de 
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terminais de autoatendimento e dos correspondentes Lotéricas, do Banco do Brasil e 

da Caixa Econômica Federal, são exemplos sintomáticos desse processo, pois 

possibilitaram a existência de, pelo menos um canal de acesso aos recursos do 

Programa em cada município do estado.  

Sendo o microcrédito, um serviço ainda pouco interessante à firma bancária 

pelos altos custos e baixo retorno financeiro, foram criadas ainda, normas que 

possibilitassem sua capilaridade com recursos bancários, mas a partir do trabalho de 

instituições financeiras não bancárias. Ancorado na Lei das OSCIPs, a parceria 

BNB-INEC a partir de 2003, representou um marco na expansão do microcrédito no 

estado e Alagoas. Com a redução dos custos operacionais, foi possível enviar 

assessores de microcrédito a diferentes pontos do território que antes não eram 

assistidos pois dependiam do atendimento centralizado nas agências, distribuídas 

em menor número entre as principais cidades do estado. 

 Observou-se desde então que, a localização dos fixos tem um papel 

importante, mas não é a única variável explicativa no que concerne à distribuição 

dos recursos desses dois Programas no estado. No caso do Crediamigo, que tem 

seu público concentrado principalmente nas zonas urbanas, há maior similaridade 

entre a localização dos fixos (unidades e postos de atendimento) e a difusão do 

crédito. Municípios como Girau do Ponciano e Marechal Deodoro que possuem um 

contingente de microempreendedores autônomos superior à Batalha e Mata Grande, 

em geral, recebem menos recursos do que esses últimos. Já no Agroamigo, que tem 

seu público distribuído, sobremaneira, na zona rural dos municípios, a dependência 

em relação ao trabalho dos assessores de crédito é maior. Municípios como 

Craíbas, São Sebastião e Igreja Nova, apensar de não disporem de postos de 

atendimento, estão entre os que mais recebem recursos do Programa, ao contrário 

de Maceió, Rio Largo e Maragogi, que possuem agências instaladas em suas 

respectivas cidades. 

 Nos dois casos, a despeito das possibilidades de difusão do crédito, o 

conteúdo dos lugares se reafirma como condição de oportunidade à financeirização 

do território e da sociedade. Primeiro por que esse tipo de serviço está atrelado ao 

mercado potencial e, por extensão, ao território. Tanto os fixos do como os 

assessores de microcrédito são distribuídos segundo os lugares que mais se 

adéquam às exigências de funcionamento de cada Programa. Além das 

características próprias à formação histórica desses lugares, ressalta-se o papel dos 
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chamados “parceiros locais” representados pelas secretarias municipais, escritórios 

de assistência técnica e extensão rural, sindicatos, cooperativas e associações 

comunitárias, na criação de condições que favoreçam a aplicação do microcrédito 

em cada município. 

 Alguns desses parceiros (aqueles a quem intitulamos de agentes de 

microcrédito), constituem uma peça-chave para o acesso de muitos clientes aos 

recursos do Programa. Embora não possuam qualquer vínculo institucional com o 

BNB, por liderarem uma organização formal de trabalhadores locais, eles passaram 

a dialogar diretamente com os assessores de microcrédito em nome de 

microempreendedores, sobretudo rurais, articulando a demanda de crédito e as 

visitas do assessor às comunidades. Assim, reconhecida a inserção e o papel dos 

agentes de microcrédito na divisão do trabalho não-bancário, sua profusão entre os 

diferentes lugares do estado o coloca como um importante mecanismo da 

capilaridade dos programas Crediamigo e Agroamigo nas zonas mais opacas do 

território alagoano. 

 Ademais, para atingir de forma mais profícua o público de baixa renda, seria 

necessária a institucionalização do trabalho de agente de microcrédito local, como 

atividade pública e remunerada, com direitos e obrigações na função que este já 

exerce em parceria com o assessor de microcrédito do INEC. Essas medidas 

tornariam o crédito geograficamente mais acessível e economicamente menos 

oneroso para o cliente, ampliando as possibilidades aumentar seus rendimentos. 

Dessa forma, o acesso ao crédito se afirmaria mais como um interesse emanado 

das racionalidades de cada lugar, e menos como resultado de uma imposição 

vertical do sistema financeiro. 

Os mecanismos que possibilitam a financeirização do território alagoano 

constituem apenas parte de um processo contínuo, que tem como revés a 

reprodução de um conjunto significativo de pequenas atividades que se estruturam 

no território a partir dos financiamentos bancários. Os efeitos exercidos pelo capital 

financeiro sobre essas atividades e sobre a dinâmica econômica do território é algo 

que ainda está por ser investigado. “Ao contrário do que tanto se disse, a história 

não acabou; ela apenas começa” (SANTOS, [2000] 2008, p.83). 
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