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A IMPORTÂNCIA DO PROGER PARA O EMPREENDEDOR 

 

1. RESUMO 

O Brasil está passando por uma situação delicada em relação à questão econômica 

tendo como uma de suas consequências o desemprego que está atingindo uma 

parcela considerável da classe trabalhadora; em consequência disto, esta classe 

busca no empreendedorismo uma forma para driblar as dificuldades e obter uma 

fonte de renda para o seu sustento. Muitas vezes, para o êxito destes 

empreendimentos, é necessária a obtenção de crédito de forma responsável, 

analisando as linhas de financiamentos condizentes com o porte da empresa, já que 

muitas das micro e pequenas empresas não possuem recursos próprios suficientes 

para custear suas operações e lastrear seu capital de giro. Uma das linhas de 

crédito própria para o empreendedor é o PROGER, Programa de Geração de Renda 

fomentada pelo Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT). O escopo desta pesquisa é 

verificar a importância do Proger para o empreendedor, comparando-o com o 

Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) e o financiamento oferecido pelo Banco do 

Povo. A pesquisa será elaborada através de revisão bibliográfica e um estudo de 

caso, com enfoque exploratório e qualitativo. 
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2. INTRODUÇÃO 

De acordo com o Sebrae, 27% do PIB do país é atribuído às Micro e 

Pequenas Empresas (MPEs), que somam 9 milhões de empreendimentos no Brasil. 

Parcelas destas empresas dependem de recursos de terceiros para a 

operacionalização de suas atividades. (SEBRAE, 2014) 

Segundo Sivapalan; Balasundaram; Zalio apud Vale; Corrêa; Reis (2014), em 

tempos de crise caracterizada pelo desemprego em alta, observa-se, de maneira 

crescente, a presença, também marcante, de um tipo de empreendedor movido, não 

necessariamente pela oportunidade, mas sim, pela necessidade de sobrevivência.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é abordar sobre algumas linhas de créditos 

disponíveis no mercado financeiro brasileiro para as Micro e Pequenas Empresas e 

aprofundar especificamente no PROGER (Programa de Geração e Renda), além de 



fazer uma análise comparativa com o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) e o 

crédito oferecido pelo Banco do Povo, verificando para quais situações são 

destinadas estas linhas de crédito, suas condições como prazos, encargos 

financeiros, volume de recursos que podem ser levantados, como os mesmos 

podem ser obtidos e os benefícios destes conhecimentos para o empresário da 

região de Lins (SP). 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho será utilizada a pesquisa bibliográfica, 

com enfoque exploratório, análise quantitativa através de um estudo de caso em 

uma empresa instalada na incubadora da cidade de Lins (SP).  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Para Dolabela (2008), a pequena empresa surge em função das lacunas das 

necessidades não atendidas pelas grandes empresas e pela produção em massa. 

Desta forma, seu nascimento está intimamente ligado à criatividade: o 

empreendedor deve perceber o mercado de forma diferenciado. 

De acordo com Schumpeter (1997), se um determinado empresário quiser 

implementar novas formas de produção ou inovar em seu negócio, cujas 

implementações exigirem investimento que necessitem de recursos que o 

empresário não possui, este deve recorrer às linhas de crédito disponíveis. 

Diante do exposto, conclui-se a importância de se conhecer as linhas de 

crédito disponíveis às empresas para que o empreendedor possa escolher aquela 

que mais se adeque às suas necessidades. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo Puppo (2016), foi criado pelo Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, uma linha de crédito denominado PROGER Urbano – Capital de Giro voltada 

para micro e pequenas empresas buscando incentivar a contratação de novos 

postos de trabalho. 

Passos; Costanzi (2002) abordaram o reflexo do Proger Urbano como linha 

de crédito para micro e pequenas empresas. Este programa apoiou 

empreendedores que normalmente teriam dificuldade de acesso às linhas de 

créditos tradicionais. Os referidos autores constataram que este grupo analisado, 



apoiado pelo Proger Urbano contribuiu com o crescimento de emprego em 

praticamente 30% ao longo de 1998. 

Cielo (2001) desenvolveu um estudo para analisar o perfil empreendedor de 

Toledo (PR) que utilizou os recursos do Proger no período de 1997 a 2000, 

abordando fatores comportamentais, familiares e sociais, além de características 

que diferenciam os adimplentes dos inadimplentes. Observou-se neste grupo que 

aproximadamente 84% do grupo cumpriram com as obrigações financeiras junto ao 

programa. O incentivo financeiro oferecido pelo programa colaborou com o sucesso 

dos empreendedores pesquisados. 
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