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A CORRELAÇÃO ENTRE CRÉDITO, MICROEMPREENDEDORISMO E 

DESENVOLVIMENTO 
 

Resumo 
 
Este trabalho apresenta como tema central o acesso dos micro 

empreendedores aos programas de crédito oferecido pelas instituições 

financeiras privadas e públicas do país, bem como a contribuição desse 

crédito ao micro empreendedor para o desenvolvimento nacional. A 

importância pelo tema ganha relevância pelo novo cenário econômico no 
país: a expansão da classe C faz surgir potenciais consumidores e 

consequentemente, espera-se constatar o recíproco aumento de empresas de 

pequeno porte no Brasil. Um dos fatores que contribuíram para a escolha do 

tema foi à falta de informações sobre as linhas de crédito disponíveis e o 

impacto da concessão desse crédito ao micro empreendedor para ao 

desenvolvimento econômico. O objetivo é avaliar se há alguma correlação 
existente entre os temas. Quanto à metodologia utilizada, trata-se de uma 

pesquisa informativa que visa discutir quais as linhas de crédito disponíveis 

no país, qual o volume de crédito concedido, a inadimplência e o os 

benefícios que esse crédito pode gerar para a economia brasileira. Na coleta 

de dados foram feitas pesquisas em sites oficiais e uma revisão de literatura 

crítica sobre o tema, de tal forma que se espera encontrar informações 

suficientes para constatar a eventual correlação positiva entre crédito e 

desenvolvimento.          
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Introdução 
 
O micro empreendedorismo vem ganhando mais espaço no cenário brasileiro: 

gera empregos, diminui a informalidade e contribui para o desenvolvimento.  

 Segundo dados do IBGE, Dieese e SEBRAE Nacional, as micro e 

pequenas empresas no Brasil representam 20% do PIB, 99% das empresas e 

60% dos empregos (Brasil, 2013). 

O Governo brasileiro tem incentivado a formalização das atividades de 

empreendedorismo antes informal através do cadastro de micro empresas 



(MEI). Para isso existem também instituições públicas – mas também 

privadas - que oferecerem linhas de crédito que ajudam a beneficiar os micro 
empreendedores de baixa renda. 

O que atrai essa camada a optar por esses benefícios são as baixas 

taxas de juros e as condições para pagamento flexíveis. 

Essas condições foram estudadas, seguidas de abordagens dos 

conceitos sobre empreendedorismo, além de uma breve apresentação sobre 

as linhas de crédito disponíveis no sistema financeiro brasileiro. Em seguida, 

far-se-á um levantamento do volume de crédito distribuído por região no Brasil 

e uma verificação do volume de crédito distribuído por país de acordo com o 

seu nível de desenvolvimento. 

O foco do trabalho é a correlação de crédito destinada aos micro 

empreendedores, pois os mesmos estão se destacando muito na sociedade e 
qual a contribuição para o desenvolvimento do país, através do crescimento 

da economia. 

  
 Objetivos 
 
Objetivo geral 

 

Esse trabalho tem como objetivo analisar se há relação e como a 

concessão de crédito a micro empreendedores pode contribuir com o 

desenvolvimento de um país. 
 

Objetivos específicos 
 

Para atingir o objetivo geral, decorrem como necessários os seguintes 

objetivos específicos: 

 Verificar se há correlação existente entre crédito e 

desenvolvimento; 

 Apontar as linhas de crédito disponíveis aos micro 

empreendedores no país; 

 Analisar se há correlação entre as variáveis e o volume de 

crédito ao micro empreendedor e nível de desenvolvimento. 
 



Metodologia  
 

Quanto à metodologia utilizada, trata-se de uma pesquisa informativa que 

visa discutir quais as linhas de crédito disponíveis no país, qual o volume de 
crédito concedido, a inadimplência e o os benefícios que esse crédito pode 

gerar para a economia brasileira.  

 
Desenvolvimento 
 
Empreendedorismo  

 
O perfil da economia brasileira vem passando por largas mudanças: o 

advento da abertura comercial e a conquista da estabilidade econômica na 

década de 1990 deram ao país maior dinamismo e culminou na expansão da 

classe C nas décadas seguintes, o que provocou melhoria na renda e tem 

impulsionado o consumo. Em sentido oposto, outros eventos emperram o 

desenvolvimento nacional: o excesso de impostos, as deficiências estruturais, 
as altas taxas de juros e o excesso burocrático, aliado ao desemprego 

contribuíram para o surgimento de uma economia informal.  

Segundo Brum (2011) após a inserção do Plano Real, a política 

econômica esteve centrada no combate à inflação e na busca da estabilidade. 

Para derrubar a inflação foram criados mecanismos, como valorização 

cambial, abertura comercial, juros altos, entre outros. Em contrapartida, 

algumas das medidas, criaram armadilhas que inibiam os investimentos e 

consequentemente, restringia o crescimento.  

Paralelamente, começou a ser difundido o conceito de 

empreendedorismo, que vem contribuindo para regularização dessas 

atividades antes consideradas ilegais, passando a ser formalizadas, com 
CNPJ, Nota Fiscal e Previdência Social. 

No Brasil, o conceito de empreendedorismo se disseminou no final da 

década de 1990, principalmente, por parte do governo e de entidades de 

classe com intuito de se criar empresas pequenas, porém duradouras, 

reduzindo assim, as taxas de mortalidade desses empreendimentos. 

(DORNELAS, 2008)  

Assim, o empreendedor ganha grande relevância na contribuição da 

economia, pois as atividades antes realizadas para sobrevivência das 



pessoas deixou de ser realizado apenas por necessidade e se tornou também 

oportunidade para aqueles que possuem grandes idéias. 
Como podemos acompanhar nos meios de comunicação social, o 

empreendedorismo é um assunto que vêm se destacando cada vez mais na 

sociedade brasileira.  

O empreendedorismo para Ronstadt (1984 apud HISRICH, 2009) é o 

processo dinâmico que gera mais riqueza, pois os indivíduos, que assumem 

os principais riscos em consideração ao patrimônio, tempo e/ou 

comprometimento, criando valor para algum produtos ou serviço. 

Segundo Maximiano (2006) a idéia de um espírito empreendedor está 

voltada para indivíduos que movimentam recursos e assumem riscos a fim de 

realizar um negócio. 

Já Chiavenato (2008) defende que através do empreendedor a 
economia é impulsionada, alavancando recursos, desenvolvendo talentos e 

criando idéias, além de ser o responsável pela identificação das 

oportunidades. O autor define o empreendedor como:  

 
 “O empreendedor é a pessoa que inicia e/ou opera um negócio 
para realizar uma idéia ou projeto pessoal assumindo riscos e 
responsabilidade e inovando continuamente.” (CHIAVENATO, 
2008, p. 3) 

 

 Pelas definições, infere-se que empreendedorismo envolve a 

sensibilidade para criação de idéias inovadoras, através do senso de 

oportunidade, criatividade e persistência, a fim de alcançar o sucesso, pois o 

empreendedor é aquele que olha para o futuro e consegue colocar produtos 
ou serviços com diferenciais dos existentes no mercado, geralmente 

influenciados pela necessidade e ambição.  
 

Microempreendedor  
 

Em 2009 foi instituído o MEI (Micro Empreendedor Individual) que tem 

por objetivo de facilitar o cadastro e manutenção de cadastro de pessoas que 

trabalham, exercem, prestam e produzem serviços e produtos considerados 

como ilegais, além da regularização do negócio.  



Segundo informações extraídas do Portal do Empreendedor (2013), o 

Micro empreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta 
própria e que se legaliza como pequeno empresário. A principal característica 

do micro empreendedor é trabalhar por conta própria. A Lei Complementar nº 

128, de 19/12/2008 parte da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 

fornecem condições específicas para que o trabalhador informal possa se 

tornar um MEI legalizado. 

O MEI oferece um fácil processo de formalização do pequeno 

empreendedor que trabalha por conta própria. Para ser enquadrado como 

micro empreendedor é necessário faturar, no máximo, até R$ 60.000,00 por 

ano, além de não pode ter participação em outra empresa como sócio ou 

titular, podendo ter um funcionário contratado que receba um salário mínimo 

ou o piso da categoria, bem como ser enquadrado no regime Simples 
Nacional (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2013). 

O processo de empreender está coligado à busca de um novo 

empreendimento, não só na solução de problemas em uma base 

administrativa, mas sim na identificação e avaliação das oportunidades, 

desenvolvimento do plano de negócio, determinando os recursos necessários 

e administração geral da empresa (HISRICH, 2009). 

O conceito de empreendimento é abordado por Bernardi (2011, p. 63): 
 

A idéia de empreendimento surge da observação, percepção e 
analise de atividades, tendências e desenvolvimento, na cultura, na 
sociedade, nos hábitos sociais e de consumo. As oportunidades 
detectadas ou visualizadas, racional ou intuitivamente, das 
necessidades e das demandas prováveis, atuais e futuras, 
necessidades não atendidas definem a idéia do empreendimento. 

 

No relatório publicado pelo SEBRAE em julho de 2012, apresenta a 

evolução recente do MEI:  
 

A formalização do MEI teve início em julho de 2009. Desde então, 
tem havido um movimento intenso de novos empreendedores 
registrados. De julho de 2009 a abril de 2012, foram registrados no 
Brasil, 2.056.015 Micro Empreendedores Individuais (Gráfico 1). 
Apenas em 2011, mais de 900 mil pessoas se formalizaram como 
MEI. De janeiro a abril de 2012, esse número foi de mais de 350 mil. 
Nos últimos doze meses, o número de micro empreendedores 
individuais praticamente dobrou, passando de 1 milhão em abril de 
2011 para 2,1 milhões em março de 2012. Se o ritmo dos últimos 
seis meses de cerca de 80 mil registros por mês continuar, até 
dezembro de 2012 o número de MEI deverá chegar a cerca de 2,8 
milhões. (SEBRAE, 2012) 



Gráfico 1. MEI - Números acumulados (jul/09 a abr/12) – em milhões 

 
Fonte: SEBRAE (2012) 

 
Linhas de Crédito para o Micro Empreendedor 

 
O micro empreendedor que precisa de crédito, seja para equilibrar o 

caixa, expandir a atuação ou aquecer os negócios com capital de giro 

encontra diversas opções de crédito com diferentes finalidades, pagamento 

facilitado, prazo estendido e tarifas competitivas.  

Os créditos concedidos ao micro empreendedores são formalizados 
por meio de diferentes metodologias de crédito, diretamente pelas instituições 

financeiras ou por meio de agentes especializados de crédito. 

O crédito é um aspecto financeiro, no qual é empenhado em 

investimentos, seja ele na compra de matéria prima, compra de móvel, ente 

outros. 
 

Crédito é todo ato de vontade ou disposição de alguém de destacar 
ou ceder temporariamente, parte do seu patrimônio a um terceiro, 
com expectativa que esta parcela volte a sua posse integralmente, 
após decorrido o tempo estipulado. (SCHRICKEL, 1997, p. 25) 

 

Com a finalidade de concessão de empréstimos de baixo valor aos 

micro empreendedores sem acesso ao sistema financeiro tradicional, foi 

criado o microcrédito, que é liberação de crédito destinado à produção. 

 
O microcrédito democratiza o acesso ao crédito, fundamentalmente 
para a vida moderna, do qual grande parte dos brasileiros está 
excluída. A disponibilidade de crédito para empreendedores de 
baixa renda, capazes de transformá-lo em riqueza para eles 
próprios e para o País, faz do microcrédito parte importante das 
políticas de desenvolvimento. (BARONE et al., 2002, p.11).   



     
 Os Bancos Privados, mesmo sem ter um papel fundamental no 

microcrédito brasileiro, trabalham com uma grande extensão de postos de 

atendimento por todo país, oferecendo e facilidade tanto nos juros atraentes 

quanto nos prazos para a realização de créditos aos micro empreendedores. 

Pode-se destacar também a presença de dois grandes bancos públicos 

nacionais nesses programas, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 

O Banco do Povo Paulista é um programa criado pelo Governo do 

Estado de São Paulo em 1998, em parceria com Prefeituras Municipais do 

Estado com o objetivo de financiar valores para capital de giro e capital fixo 

para empreendedores de pequenas empresas. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
tem como finalidade promover o desenvolvimento do país, tornando assim a 

economia do país mais dinâmica, reduzindo então a desigualdade social e 

regional, de forma que aumenta a geração de empregos. 

 
O BNDES tem como uma de suas ações prioritárias promover o 
crescimento de micro, pequenas e médias empresas do país, em 
todos os setores da atividade econômica (infra-estrutura, 
agropecuário, indústria, comércio e serviços), tendo em vista o seu 
papel na geração e manutenção dos postos de trabalho. 
(FORTUNA, 2008, p. 264) 

 

A tabela abaixo evidência de maneira clara as taxas de juros praticadas 

pelas principais instituições financeiras do país no que se refere às linhas de 

crédito aos micro empreendedores: 
 
Tabela 1 - Comparativa de linhas de crédito entre bancos nacionais 

Bancos Taxa de Juros 
Prazo de 

Pagamento 
Limite de 
Crédito 

Banco do 
Brasil 0,64% ao mês Não divulgado 

Até R$ 
15.000,00 

Banco do 
Povo 

Paulista¹ 0,5 ao mês De 18 a 36 meses até R$ 7.500,00 
BNDES Até 4 % ao mês Negociável ATÉ 15.000,00 

Bradesco 2% ao mês De 4 a 12 meses Até R$ 4.700,00 

Caixa 0,64% ao mês Até 24 meses 
Até R$ 

15.000,00 
Itaú¹ 4 % ao mês Não divulgado Até R$ 5.000,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2013)²  
¹ Primeiro crédito.  
² As informações foram extraídas dos sites dos bancos (Banco do Brasil, Banco do Povo 
Paulista, BNDES, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, em 15 de janeiro 
de 2013). 



Economia e Desenvolvimento 
  

O empreendedorismo tem sido inferido como fator relevante para o 

crescimento econômico, a produtividade, a inovação e o emprego. 
Para Hisrich (2009) o empreendedor é essencial no desenvolvimento 

econômico, pois além de provocar o aumento de produção e de renda per 

capita, também inicia e constitui mudanças na estrutura do negócio e da 

sociedade. 

Segundo Gremaud (2002) há diferenças entre os conceitos de 

crescimento econômico, que é ampliação quantitativa da produção, com o 

desenvolvimento econômico, que tem visão ampliada do conceito anterior, 

englobando ainda a natureza e a qualidade desse crescimento, não 

considerando apenas a evolução do PIB na expansão da produção. De 
acordo com Gremaud (2002, p. 77) “A idéia de desenvolvimento econômico 

está associada às condições de vida da população ou a qualidade de vida dos 

residentes no país”.  

Destaca-se que o Brasil é um país empreendedor através de diversas 

reportagens publicadas pela mídia, que chamam atenção para as taxas 

médias de empreendedorismo no país, por serem altas, contribuindo 

significativamente para a economia, tanto no que diz respeito ao crescimento 

econômico quanto à geração de emprego e renda. 
Crescimento econômico robusto, combinado a grandes melhorias 
nas políticas de incentivo à inovação, torna o Brasil um verdadeiro 
celeiro de jovens empreendedores. Entre os membros do G20, o 
Brasil é o terceiro ambiente mais favorável ao empreendedorismo, 
atrás apenas de EUA e China e ligeiramente acima de Alemanha e 
Canadá. Entre os jovens empreendedores brasileiros, 58% 
acreditam que o país é o melhor do G20 para negócios. 
(FERREIRA, 2012) 

 
Verifica-se que é imprescindível o empreendedorismo para o 

desenvolvimento de um país, no cenário brasileiro é o empreendedor que 

está movendo o país em direção ao crescimento.  

Segundo Vieira (2006) há um consenso entre pesquisadores e demais 
estudiosos, que indicam que a locomotiva do desenvolvimento econômico é 

dada através dos empreendedores, pois são os responsáveis pelas 

mudanças econômicas de qualquer país, já que tem como papel envolvimento 
que vai além de apenas o aumento de produção e da renda per capita, 



iniciando e constituindo mudanças na estrutura de seus negócios e da 

sociedade.  
O programa de atividades do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

realiza pesquisas sobre empreendedorismo, no relatório do GEM/2011 

indicou a seguinte situação: 
Segundo os conceitos e metodologia adotados pelo GEM, constata-
se pela pesquisa que no Brasil em 2011, 26,9% dos indivíduos 
adultos da população eram proprietários ou administradores de 
algum negócio. Esta medida nos remete a 27 milhões de brasileiros 
de 18 a 64 anos envolvidos na criação ou administração de algum 
tipo de negócio, independentemente do seu porte, nível de 
sofisticação ou tempo de existência. Isto significa que mais de um 
quarto da população brasileira, entre 18 e 64 anos, está envolvida 
com empreendedorismo, o que por si só é uma boa justificativa para 
a importância econômica e social do tema e a necessidade de 
mobilização e desenvolvimento de ações para seu desenvolvimento 
e consolidação. (GRECO et al., 2011, p.40) 

  

 Corroborando as informações descritas anteriormente, analisou-se que é 

fundamental o país investir e incentivar o empreendedorismo, já que traz 

tantos benefícios para a sociedade e para o desenvolvimento econômico.  

 
Considerações Finais 
 
O ato de empreender vem crescendo muito no Brasil, não só devido às 

necessidades, mas também na oportunidade para aqueles que possuem 

grandes idéias, que buscam a inovação e melhorias para que seus projetos 

alcancem o maior êxito possível.  

O governo vem incentivando o empreendedorismo, especialmente aos 
trabalhadores informais com a instituição do MEI, que tornar fácil a 

regularização das atividades, gerando oportunidades de crescimento do 

negócio.      

Há diversas linhas de créditos destinadas para empreendedores, 

principalmente a concessão de microcrédito para empreendedores de baixa 

renda e iniciantes.    
O País vem sofrendo mudanças com o crescente número de 

empreendedores, que indica que a impulso do desenvolvimento econômico é 

dada através das atividades empreendedoras. 
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