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RESUMO

Esse trabalho de conclusão de curso tem por finalidade estudar a importância do terceiro
setor da economia no âmbito social, no que tange ao desempenho de políticas públicas que
visam o bem-estar da coletividade e o desenvolvimento econômico de Florianópolis, tendo
como foco de estudo o papel das OSCIPS Crediticias. Primeiramente, fez-se uma
introdução ao estudo, identificando-se os principais objetivos e a estruturação teórica do
mesmo. Em seguida, abordou-se de forma mais especifica o terceiro setor da economia
quanto as suas características e funções, inserindo o papel do Estado neste âmbito; as
OSCIPS num contexto geral da sociedade civil e o seu papel interlocutório e decisivo no
setor público e, por fim, o papel das ()SOPS Crediticias no processo de fomento dos
recursos públicos, fazendo-se um comparativo com as organizações de crédito tradicional.
Adiante, tem-se o estudo de caso, realizado através de um questionário dirigido aos
clientes parceiros da OSCIP Crediticia Banco do Empreendedor de Florianópolis, que
consiste em verificar qual a situação sócio-econômica dos clientes parceiros da instituição
antes e depois da utilização dos recursos por ela disponibilizados, além de ressaltar a
questão do fomento do desenvolvimento econômico do universo em análise, utilizando-se
para isso um feedback entre conceito de desenvolvimento econômico e os resultados
alcançados na pesquisa de campo. Para finalizar o trabalho, fez-se um apanhado geral do
estudo envolvendo os objetivos, análises e resultados alcançados ao longo da pesquisa, os
quais ressaltaram a eficácia das OSCIPS Crediticias, principalmente no que diz respeito ao
Banco do Empreendedor, no fomento do desenvolvimento econômico de Florianópolis.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1.1 0 Problema e sua Relevância

0 sistema financeiro tradicional, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, no
que tange ao setor mais empobrecido da sociedade, tem ofertado de forma ineficaz os

serviços que sejam adequados as pessoas e aos empreendimentos, sejam eles informais ou
microempresas.
As razões que envolvem este déficit do sistema fmanceiro tradicional, para com o
setor mais empobrecido da sociedade, incluem os altos custos das pequenas transações, a
falta de garantias reais, a incapacidade em atender Os exigências burocráticas a até mesmo
o simples preconceito.

0 crédito, um exemplo típico destes serviços, tem deixado a desejar, pois sendo urn
instrumento que deveria servir de base financeira para incentivar os investimentos dos
pequenos e médios empreendedores, torna-se cada vez mais distante da realidade dos
mesmos. Além disso, muitas das instituições financeiras admitem-no como atividade

secundaria e não como cerne de seus negócios, como é o caso dos grandes investidores
que movimentam milhões em ações e títulos, o que dificulta ainda mais o acesso aos
recursos.
Cabe ressaltar que, não apenas o crédito, mas outros serviços (como saúde,

segurança, educação) de competência do Estado para com o setor mais empobrecido da
sociedade têm saído da esfera pública para a privada, a qual não tem uma estrutura
formada de modo a atender eficientemente este mercado que necessita de certas
peculiaridades como, por exemplo, a desburocratização.
Visando preencher o vazio deixado pelo Estado nos mais diversos setores sócio-

econômicos e buscando criar um ambiente mais propicio ao surgimento

e

desenvolvimento do setor mais empobrecido da sociedade, principalmente ao âmbito

crediticio, surge o terceiro setor da economia.
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Assim, diferentemente do primeiro setor da economia, composto por instituições do
Estado, do segundo setor, constituído pelas empresas privadas que objetivam o lucro, o
terceiro setor da economia l pode ser definido, conforme Fernandes (1994b:21):
O Terceiro Setor denota um conjunto de organizações e iniciativas privadas que
visam 6. produção de bens de serviços de mutua ajuda. Este é o sentido positivo da
expressão. 'Bens e serviços públicos', neste caso, implicam uma dupla
qualificação: não geram lucros e respondem As necessidades coletivas.

0 terceiro setor da economia apresenta-se como um caminho para inclusão social do

setor mais empobrecido da sociedade, que é desprovido dos atributos e exigências feitas
pelas entidades financeiras convencionais, tornando-se assim um instrumento para
viabilizar o crédito. A partir disto, este passa a denominar-se microcrédito ou crédito
popular.
Chama-se de microcrédito o empréstimo de baixo valor concedido a pequenos
empreendedores sem acesso ao sistema fmanceiro tradicional, principalmente por não
terem como oferecer garantias reais, como já foi mencionado. E destinado à produção
(capital de giro e investimento) e é concedido com o uso de metodologia especifica.
(BARONE, et al. 2002)
Dentro do terceiro setor da economia, no âmbito crediticio, as entidades responsáveis
pelo fomento destes recursos são as OSCIPS — Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (ROSA, et al., 2003, p.52):
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP é um tipo de
qualificação criada em 1999 que tem como principal finalidade o fortalecimento
das relações de parceria entre órgãos públicos e organizações da sociedade civil
através do termo de parceria, instrumento jurídico criado para facilitar e
simplificar a celebração de convênios entre o Poder Publico e as OSCIPS.

As OSCIPS, conforme disposto na Lei n° 9790/99 2 , são reconhecidas oficial e
legalmente como ONG's, e têm por finalidade fomentar o fluxo de recursos públicos
disponibilizados pelo Estado sob a forma de parcerias.
Este setor é também conhecido como setor com fins não econômicos, organizações da sociedade
civil. Porém, trabalha-se com a expressão terceiro setor em contraste com o primeiro setor, composto por
instituições do Estado e o segundo setor, constituído pelas empresas privadas que objetivam o lucro.
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O fomento proporcionado pelas OSCIPS Crediticias ao setor mais empobrecido da
sociedade constitui-se num processo de estimulo ao desenvolvimento das atividades
econômicas especificas desempenhadas pelos diversos tomadores dos empréstimos, sendo
que os recursos disponibilizados são de fonte pública, ou seja, as OSOPS Crediticias tam
a função de repasse dos recursos ao setor privado e, conseqüentemente, a prestação de
contas ao Estado.
Os recursos são viabilizados visando, como ressaltado acima, a instituição e o
desenvolvimento de pequenos e médios empreendedores, buscando trazer maiores
oportunidades ao setor empobrecido da sociedade e, conseqüentemente,

o

desenvolvimento econômico local e regional.
Como reflexo deste fomento dá-se, em primeiro lugar, a maior popularização do
crédito, atingindo camadas da sociedade não aptas a incorporar-se ao sistema financeiro
tradicional, e, em segundo, a inclusão social, gerada em conseqüência do acesso mais
desburocratizado aos recursos.
Este novo mecanismo de acesso ao crédito gerado pelas OSCIPS cria um verdadeiro
divisor de águas entre os conceitos de crédito tradicional e crédito popular, eliminando
barreiras que antes pareciam insuperáveis.
O papel desempenhado pelas ()SOPS Crediticias ressalta a importância do aparato
social na articulação e na melhoria da economia local e regional como um todo, criando
novos empreendimentos que trarão maiores oportunidades de renda e emprego para a
população em foco.
Este trabalho de monografia analisara, portanto, se as OSCIPS Crediticias têm
atingido resultados positivos quanto à utilização destes recursos públicos como
instrumento de fomento do desenvolvimento econômico.
O campo de estudo para tal levantamento será o Banco do Empreendedor, de
Florianópolis, tendo como foco de análise os empreendimentos fornecedores e receptores
dos recursos.

2

A Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado como OSCIPS, deverio ter "fins não econômicos", conforme Novo Código Civil (2002), que institui
e disciplina o Termo de Parceria.
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1.2 Objetivos
1.2.1

Geral:

Analisar o papel das OSCEPS Crediticias da região de Florianópolis como fontes
fomentadoras de recursos que visam o desenvolvimento econômico.
1.2.2 Específicos:
a) Estudar o papel fundamental do terceiro setor da economia no contexto das
entidades fomentadoras do crédito;
b) Analisar qual a situação sócio-econômica dos clientes-parceiros das OSCIPS
Crediticias no universo de estudo, ou seja, em Florianópolis;
c) Verificar quais os resultados alcançados através da utilização destes recursos
no que tange ao fomento do desenvolvimento econômico.
1.3 Metodologia
0 objetivo fundamental deste estudo é analisar o papel das OSCEPS Crediticias como
instrumento de fomento de recursos, a fim de impulsionar o desenvolvimento econômico
de Florianópolis.
Trata-se, portanto, de um estudo de caso tanto quantitativo quanto qualitativo, da
evolução dos resultados obtidos pela OSCIP Crediticia Banco do Empreendedor, de
Florianópolis, descrito através de uma análise explicativa.
Seri feita, inicialmente, uma breve revisão teórica do tema, a fim de explicitar o
papel do terceiro setor da economia e do microcrédito, utilizando-se de dados oriundos de
bibliografia especifica, além de artigos, teses, estudos, palestras, revistas, Internet e demais
meios de abordagem do assunto.
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Além disso, realizou-se levantamento de dados através de um questionário
estruturado com quesróes fechadas. 0 questiondrio 3 (ver Anexo I), aplicado na OSCIP
Crediticia Banco do Empreendedor aqui instalada, tem por fmalidade verificar:
1. o volume médio de crédito solicitado pelos usuários dos recursos;
2. os usuários que prosperaram através da utilização dos recursos e,
3. se a OSCIP Crediticia conseguiu desempenhar de forma eficaz o seu papel de
fomentadora do desenvolvimento econômico da região em estudo, ou seja, de
Florianópolis.
Por fun, através de diagramas, gráficos e quadros, pretende-se apresentar os
resultados obtidos.

3

A pesquisa foi executada em Florianópolis, no período de 10/12/04 a 24/02/05.
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CAPÍTULO II

REFERENCIAL TEÓRICO: TERCEIRO SETOR DA ECONOMIA,
MICROCRÉDITO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2.1. 0 Terceiro Setor da Economia e a Sociedade Civil

Para que se possa compreender o surgimento do terceiro setor da economia, é
imprescindível que se faça um breve regresso histórico a rim de contextualizar-se as
transformações ocorridas no sistema capitalista e no Estado.
Este processo de transformação inicia-se em 1794, com a Revolução Francesa. Neste
marco da história tem-se como aparato ideológico o liberalismo, adotado sob uma visão de
Estado Minimo, ou seja, um Estado que separa de forma rígida a esfera pública da privada
e não admite intervenção pública nos negócios privados.
0 modelo de Estado implementado neste período, além de extremamente excludente,
no aspecto social, por dar maior relevância as relações comerciais, era um grande gerador
de pobreza, pois o setor mais empobrecido da sociedade não tinha acesso a ele. Por
conseguinte, caia-se na velha rivalidade cruel do mercado livre, o chamado darwinismo
social, onde somente os mais fortes sobrevivem. Todo este processo desenvolve-se sob a
ótica dos grandes capitalistas, os quais criaram uma grande onda de pressão sobre o Estado
para que este viesse a atender de forma exclusiva seus interesses individuais de lucro.
Em resposta a esta onda liberal, surge o Estado Maximo ou Socialista, o qual
pretende desempenhar o papel de provedor no campo social, apesar da inviabilidade de
custo para arcar com todos os beneficios sugeridos.
Diante desta ciranda dos aparelhos de Estado no cenário internacional o filósofo
inglês Anthony Guiddens apresenta uma proposta chamada de "Terceira Via", que tem por
finalidade o rompimento desta separação rígida mantida entre as esferas pública e privada,
admitindo urna certa parceria entre elas.
São nestas propostas adotadas pela "Terceira Via" que se identificam as atividades
geridas pelo terceiro setor da economia. Porém, apesar de ser um termo novo, o terceiro
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setor da economia não é um processo recente. Este processo vem acompanhando de perto
as transformações ocorridas com o aparelho de Estado e trás i tona As organizações sociais
não governamentais e sem fins lucrativos.
Um exemplo da temporalidade deste processo que di surgimento ao terceiro setor da
economia pode ser percebido através desta passagem contido em CAMARGO (2004, p.
61):
(..) na Idade media européia, o Terceiro Setor teve um grande impulso devido ao
esfacelamento do Estado clássico romano, à precarização dos governos das
cidades e à proliferação dos feudos nobiliárquicos. As pessoas não tinham a
devida proteção do Estado nem podiam se fiar na escassa generosidade dos
senhores feudais.

Com o passar do tempo o crescimento industrial foi se acentuando, fazendo com que
Estado e Mercado passassem a ocupar um espaço social maior, deixando assim as
organizações não governamentais com uma participação inexpressiva. Tão grande era o
desconhecimento por parte da sociedade no que tange ao papel do terceiro setor da
economia que em alguns momentos as atitudes de indivíduos adeptos ao cooperativismo
geravam desconfiança:
Em certo período da Guerra Fria (1946-1991), a esquizofrenia ideológica era tio
grande que um ativista do cooperativismo podia ser visto cm desconfiança pelos
liberais capitalistas, enquanto seria tratado com um traidor efeminado pelos

comunistas. E assim, por muito tempo, o Terceiro Setor foi considerado
(ideologicamente) um híbrido miscigenado, um hermafrodita maldito.
(CAMARGO, 2004, p. 61-62).

0 terceiro setor vinha mostrando como era intenso o seu trabalho social para garantir
o bem-estar da coletividade, mas que, apesar de seus esforços, o Estado e o Mercado
tomaram as frentes e minimizaram os esforços iniciais realizados pelo terceiro setor da
economia. Camargo cita como exemplo destas ações a seguinte passagem:
Quando o Welfare State se generalizou na Europa e na America do Norte, o
voluntary sector (embrião do Terceiro Setor na tradição britânica) praticamente

desapareceu, uma vez que o Estado e o Mercado passaram a cuidar de tudo e de
todos. Imaginavam à época que a pobreza estava prestes a desaparecer por
completo e o pleno emprego garantiria a ascensão social de todos que se
dispusessem a trabalhar. Ate a caridade cristã estava com seus dias contados.
(CAMARGO, 2004, p. 62).
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Porém, como tudo neste mundo faz parte de um processo composto por inicio, meio

e fim, no final dos anos 70 e na década de 80 o mundo socialista começa a cair, fazendo
com que as do enaltecidas conquistas sociais da época começassem a ficar extremamente
dificeis de ser mantidas, comprometendo financeiramente as economias dos países

socialistas.
Diante deste quadro de final de processo crescem as chances para o desenvolvimento
do terceiro setor da economia. Segundo CAMARGO (2004, p. 63):
Com o fim da disputa de vida e morte protagonizada por socialistas e capitalistas,
surgiu a oportunidade para o desenvolvimento da idéia do Terceiro Setor. Uma
idéia que não pretende rivalizar com o mercado nem com o Estado. Assim como
pode alterar o paradigma da economia de forma radical, a mensagem que o
Terceiro Setor oferece para o futuro abriga uma interpretação do papel do Estado
capaz de permitir uma transição social e histórica menos traumática, rumo a uma
nova era. A mentalidade industrial da sociedade forjada pelo Estado já vislumbra
os fenômenos estranhos que acompanham o limiar dessa nova era. E para que o
Terceiro Setor contribua para a melhoria das condições humanas nessa hors grave
é preciso imaginar além do Estado e do Mercado.

0 Terceiro Setor da Economia formou nas últimas décadas várias ONG's,
fundações, agrupamentos voluntários e outros. É nele que se encontram as OSOPS
Crediticias, órgãos do setor privado que recebem um tipo de certificado de funcionamento

por parte do setor público, a fim de que possam desempenhar atividades de cunho social.
São organizações da sociedade civil privadas, porém com um fim público.
0 espaço ocupado pelo terceiro setor na sociedade deste final de século, frente ao
primeiro e o segundo setores, tem-se pautado de tamanha relevância no que diz respeito is
instituições internacionais de controle e fomento crediticio que procuram ou estimulam

governos a utilizarem estes agentes sociais como instrumentos de implantação,
acompanhamento e avaliação de politicas públicas. Na Primeira Reunião entre os Chefes
de Estado e de Governo da América Latina

e Caribe e da União Européia, realizada no

Rio de Janeiro nos dias 28 e 29 de junho de 1999, os chefes de Estado o Governo
adotaram 69 itens como resultado dessa reunião. Entre eles destaca-se o de número 21:
ressaltar a importância da contribuição de novos stores, parceiros e recursos da
sociedade civil com o objetivo de consolidar a democracia, o desenvolvimento
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social e econômico, bem como aprofundar o respeito aos direitos humanos. (...).
(Declaração..., 1999, p. 15)

0 processo de institucionalização do terceiro setor tem sido implementado desde os
anos 70, por meio da promoção de atividades de caráter público, em alguns momentos
originais e em outros compensatórios, através de ações de diferentes agentes sociais:
associações profissionais e/ou voluntárias, entidades de classe, fundações privadas,
instituições filantrópicas, movimentos organizados, ONG 's

e outras organizações

assistenciais ou caritativas da sociedade civi1 4 . (TENORIO, 2001).
Segundo Tenório (2001, p.02):
este processo de institucionalização do terceiro setor tem sido substanciado não
só pelo seu tipo de atuação por meio de entes públicos da sociedade civil
organizada, mas, também, pela sua configuração legal recentemente conquistada.
Sua importância está sendo medida, inclusive, pela sua participação no Produto
Interno Bruto (Pa) dos países: diz-se que no caso dos EUA este setor, no período
de 1975-1995, alcançou 12,4% do PIB.

KURZ (1997, p. 152) também demonstra a relevância deste setor da economia no
aspecto sócio-econômico através de sua análise de que:
nos últimos 10 ou 20 anos, o mundo viu crescer a importância de um espaço
difuso entre o Estado e o mercado. Não me re firo aqui a "economia informal",
que muitas vezes não passa de um mercado ilegal e brutalizado. Ao contrário, o
terceiro setor é composto de inúmeros agrupamentos voluntários, destinados a
conter a miséria social e barrar a destruição ecológica. A maioria desses grupos
dá grande valor a administração autônoma, como é o caso das sociedades civis.
No campo prático, eles avançam no terreno abandonado pelo mercado e pelo
Estado em virtude da baixa rentabilidade ou da falta de recursos financeiros.

Especificamente quanto à reflexão que aqui se pretende fazer no que tange
relevância do terceiro setor, considera-se que este deve ser estudado e planejado numa

Neste conjunto de organizações que atuam sob o espaço do terceiro setor, destacam-se as
organizações não governamentais (ONG's). Estudo realizado por Ruben César Fernandes sobre a atuação do
terceiro setor na América Latina revela que "as ONG's tornaram-se um fenômeno massivo no continente a

4

partir da década de 70. Cerca de 68% surgiram depois de 1975. Um número significativo (17%) data de
1950 a 19650 e os restantes 15% distribuem-se de maneira regular pelas décadas anteriores". (Fernandes,

1994, p. 69).
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perspectiva de emancipação do homems, do cidadão, e não sob o enfoque do consumidor
ou cliente, meta ou alvo, a ser atingido. 0 enfoque de parceiro social parece estar
assentado no fato de os "sistemas-governo com suas perspectivas de Estado-mínimo assim
como os sistemas-empresa, estabelecendo estratégias de ação social, ora propõem
parcerias, ora deixam por conta do terceiro setor a responsabilidade para atender as
deficiências sociais". (TENORIO, 1998, p.19)
JA no que diz respeito à sociedade civil - terceiro setor aqui expresso, HABERMAS
(1997, p. 99) constata que:
A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e associações, os
quais captam os ecos de problemas que ressoam nas esferas privadas, condensamnos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política. 0 núcleo da
sociedade civil forma uma espécie de associação que institucionaliza os discursos
de solucionar problemas, transformando-os em questões de interesse geral no
quadro de esferas públicas.

Por fun, KURZ (1997, p. 153) retoma a discussão em torno do terceiro setor como
um novo paradigma, e o questiona quanto a sua perpetuidade:
A questão decisiva é saber se o terceiro setor tem condição de ser um novo
paradigma de reprodução social. Para que isso seja possível, ele terá de ir além
das simples medidas paliativas ou de urgência, destinadas somente a fazer
curativos leves nas feridas abertas pela "mão invisível" do mercado globalizado.
Se não houver mais nenhum surto de crescimento econômico, como muitos ainda
esperam, o terceiro setor precisará formular sua própria perspectiva de
desenvolvimento para o século )0:11, em vez de ser um mero sintoma passageiro
da crise.

A efetividade do terceiro setor depende de ações orgânicas, comunitárias, ações que
conjuguem propostas a partir da interação entre este setor e aqueles grupos sociais aos
quais as organizações públicas não-governamentais estão orientadas. - 0 terceiro setor
deve ser o espaço que canaliza, no ambiente da sociedade civil, as demandas originadas
nas esferas públicas e sob uma epistemologia que considere" (TENORIO, 2001, p. 8-9)

5

"(...) reafirmar o primado dos princípios éticos constitutivos da democracia: igualdade, liberdade,
participação e solidariedades humanas. Princípios capazes de mover corações e mentes dos diferentes grupos
e setores da sociedade civil". (Grybowski, 1996, p. 57).
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"1. que todo conhecimento é em si uma prática social, cujo trabalho especifico consiste em

dar sentido a outras práticas sociais e contribuir para a transformação destas;
2. que uma sociedade complexa é uma configuração de conhecimento, constituída por
várias formas de conhecimento adequadas is várias práticas sociais;

3. que a verdade de cada uma das formas de conhecimento reside na sua adequação
concreta A pratica que visa constituir;
4. que, assim sendo, a critica de uma dada forma de conhecimento implica sempre a critica
da prática social a que ele se pretende adequar;
5. que tal critica não se pode confundir com a critica dessa forma de conhecimento,
enquanto prática social, pois a prática que se conhece e o conhecimento que se pratica
estão sujeitos a determinações parcialmente diferentes". (SANTOS, 1989, p. 47)

Reforçando este argumento da força e efetividade do terceiro setor da economia,
Ruth Cardoso destaca que "as associações civis nunca pretenderam substituir o Estado
(...), não se caracteriza anti-Estado. E, sim, contra o Estado autoritário e pautou-se sempre

pelo objetivo de ampliar a liberdade de ação e manifestação (...). As relações entre o
Governo e a sociedade são necessariamente complexas." (CARDOSO, 2004, p. 02)
Dessa forma, portanto, está sendo construido um novo modelo de relacionamento
entre os governos, o mercado e as iniciativas com fins não econômicos, modificando as
tradicionais intervenções assistencialistas e criando, através de um foco unidirecional, não
um jogo de forças, mas um meio de canalização capaz de gerir de forma eficiente o
planejamento e os recursos viabilizados.
2.2. 0 Papel do Crédito no Desenvolvimento Econômico
O crédito no desenvolvimento tem a função de gerar um novo poder de compra para

os empresários, que os induz a fazerem as novas combinações dos meios de produção.
crédito, assim, provoca uma mudança no ritmo da atividade econômica, impulsionando-a.

Ressalta-se também, o caráter passageiro do crédito no processo de desenvolvimento
econômico, uma vez que este desaparece logo após o amadurecimento do investimento

realizado.
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Nesse sentido, Schumpeter (1997) define o cerne do fenômeno do crédito como
sendo essencialmente a criação de poder de compra com o propósito de transferi-lo ao
empresário, mas não simplesmente a transferência de poder de compra existente. A
criação de poder de compra representa a forma pela qual o desenvolvimento 6 levado a

cabo num sistema com propriedade privada e divisão do trabalho. Através do crédito, os
empresários obtêm acesso à corrente social dos bens antes que tenham adquirido o direito

a eles. A concessão de crédito opera nesse sentido como uma ordem para o sistema
econômico se acomodar aos propósitos do empresário, como um comando sobre os bens

de que necessita.
só assim que o desenvolvimento econômico poderia surgir a partir do mero fluxo

circular em equilíbrio perfeito. E essa função constitui a pedra angular para a moderna
estrutura de crédito". (SCHUMPETER, 1997, p. 111)
Para Schumpeter (1997, p.107):
0 individuo s6 poderá tornar-se empresário ao tornar-se previamente um devedor.
Tornar-se um devedor em conseqüência da lógica do processo de
desenvolvimento, ou, pain dize-lo ainda de outra maneira, sua conversão em
devedor surge da necessidade do caso e não é algo anormal, um evento acidental
a ser explicado por circunstâncias particulares. 0 que ele quer primeiro é o
crédito. Antes de requerer qualquer espécie de bens, requer o poder de compra. E
o devedor típico da sociedade.

Portanto, o desenvolvimento econômico 6 condicionado de forma preponderante
pelo crédito, não somente pela ótica dos recursos financeiros, mas também pelo papel
social que desempenha, reafirmado a teoria schupeteriana de que a sociedade é um todo
integrado, subdividido somente para fins analíticos.
Segundo Schumpeter (1997),
0 desenvolvimento econômico é simplesmente o objeto da história econômica,
que por sua vez é meramente uma parte da história universal, s6 separada do resto
para fins de explanação. Por causa dessa dependência fundamental do aspecto
econômico das coisas em relação a tudo o mais, não é possível explicar a
mudança econômica somente pelas condições econômicas prévias. Pois o estado
econômico de um povo não emerge simplesmente das condições econômicas
precedentes, mas unicamente da situação total precedente. (SCHUMPETER,
1997, p. 70)
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Em resumo, após este vasto estudo em torno dos fatores chave para o
desenvolvimento e suas variáveis micro e macroeconômicas, Schumpeter (1997) nos

aponta que "nossa teoria do desenvolvimento econômico não é nada mais que um modo de
tratar um fenômeno econômico e os processo a ele inerentes". (SCHUMPETER, 1997, p.
75)

De acordo com o que foi explanado na fimdamentação teórica acima construída,
tem-se que terceiro setor da economia, as OSCIPS Crediticias e a sociedade civil têm uma
estreita relação de dependência, no que se refere ao processo de desenvolvimento
econômico, pois este pode vir a ocorrer através das ()SOPS, que integram o ramo
crediticio do terceiro setor da economia e fomentam os recursos disponibilizados pela

esfera pública Por conseguinte, ao longo desta pesquisa, traremos A. tona argumentos e
fatos comprobatórios da relevância destas três abordagens.
2.3. Breve Histórico do Microcrédito — Surgimento e Conceituacão

O microcrédito

iniciou sua

trajetória

em Bangladesh, marco inicial

internacionalmente conhecido. Em 1976, o professor de economia Muhammad Yunus,

atr avés de um estudo constatou que ao redor da Universidade de Chittagong, onde
lecionava, as pessoas de classes menos favorecidas não tinham acesso ao crédito do
sistema financeiro comercial ali presente, o que os levava a recorrer até mesmo aos agiotas
para darem inicio aos seus negócios.
Assim, com recursos próprios e de alguns alunos, o professor Yunus iniciou um
trabalho de concessão de empréstimos a uma parcela daquela sociedade — US$ 27,00 para
um grupo de 42 pessoas. (BARONE, et al., 2002)
Com isso, ao provar que estas camadas desprovidas também têm condições de
honrar seus compromissos e de movimentar a economia, o professor Yunus conseguiu
financiamento junto aos bancos privados e internacionais para dar inicio ao Banco
Gramen.

Atualmente este banco é responsável pelo aumento da produtividade e pela elevação
da qualidade de vida de milhões de moradores de Bangladesh. Seu modelo de concessão
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de crédito é um sucesso e já foi adotado em mais de 30 países, atingindo hoje a incrível
marca de mais de 3 milhões e clientes. (BARONE, et al., 2002)
Na América Latina, o microcrédito tem uma de suas experiências mais relevantes na
Bolivia, com a fundação do Banco Solidariedade S.A/BancoSol. Esta instituição surgiu,
inicialmente, com urn caráter meramente social, porém, com o passar do tempo, assumiu
wna faceta mais empresarial. (BARONE, et al., 2002).
0 BancoSol oferece serviços financeiros com

o objetivo de promover o

desenvolvimento de micro e pequenas empresas e fomentar o auto-emprego. Utiliza como
metodologia os grupos solidários, formados de 4 a 8 pessoas, que se unem para solicitar o
crédito, respondendo cada um pelo crédito dos outros componentes do grupo. Os
empréstimos concedidos são inicialmente pequenos e de curto prazo, geralmente de 3
meses, crescendo à medida que se renovam os fmanciamentos, processo este que ocorre de
forma automática sempre que o financiado quita suas dividas nos prazos previstos. Os
empréstimos podem ser feitos em pesos bolivianos ou em dólares. 0 BancoSol conta
atualmente com 29 oficinas que operam em quatro regiões da Bolivia. (SANT'ANA,
2004)
Já no Brasil, esta modalidade de disponibilização de recursos surgiu em 1973,
através do Projeto UNO do Recife, sendo nosso pais um dos primeiros no mundo a
disponibilizar o microcrédito para o setor informal urbano.
Desde então, vários programas foram implantados no pais, sendo que a maioria das
ONG's de microcródito iniciaram suas operações somente após a estabilização

macroeconômica de 1994. Dentre os quais podemos citar:
• Programa UNO: Organização Não Governamental especializada em microcrédito

e

capacitação para trabalhadores de baixa renda do setor informal, cujas operações são
lastreadas por uma espécie de "aval moral";
• Rede CEAPE: Centro de Apoio de Pequenos Empreendedores, adota como principal

foco o crédito para fins produtivos e de sustentabilidade;
• Programa SEBRAE de Microcrédito: tem como fundamentos básicos os princípios de

independência e de auto-sustentabilidade e,
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• Programa de Crédito Produtivo Popular: tem como principal parceiro o BNDES,
órgão que, a partir de 2001, já apoiou 28 entidades da sociedade civil (BNDES, 2004, site)
Neste ultimo está o centro de nossa pesquisa, uma vez que é neste Programa de
Crédito Produtivo Popular que se enquadram as OSCIPS Crediticias.
A metade da população economicamente ativa no Brasil trabalha em empresas de até
cinco empregados, classificadas como microempresas, sendo que 1/2 deste contingente
encontra-se em atividades informais que respondem por mais de 8% do PIB nacional. 0
total de microempreendimentos no Brasil é de 13,9 milhões. Conquanto 62,7% dos
microempreendimentos utilizam os lucros de seus próprios negócios corno fontes de
financiamento, apenas 4,8% conseguem obter empréstimos bancários. As estimativas mais
conservadoras projetam um mercado potencial de seis milhões de tomadores de
microcrédito. No entanto, as incipientes iniciativas de microcrédito no Brasil só
conseguiram mobilizar, nos últimos sete anos, cerca de R$ 130 milhões de carteira ativa,
apenas para capital de giro, para aproximadamente 150 mil tomadores. (BARONE, et. al.,
2002)
Diante dos dados acima apresentados, constatam-se as dificuldades e entraves que
giram em torno do sistema financeiro tradicional. Mesmo diante de uma demanda
extremamente elástica, não se consegue desburocratizar o processo de fomento dos
recursos.
Vale ressaltar que um ponto que diferencia o microcrédito do crédito tradicional é o
sistema de garantias, importante para a cobertura de possíveis inadimplências. A prática de
concessão do crédito tradicional é a exigência de garantias reais. 0 microcrédito adota
sistemas de garantias mais próximos das condições sócio-econômicas dos pequenos
empreendedores, cuja ausência de bens para oferecer como garantia real é compensada
pelo capital social da comunidade (relação de confiança, reciprocidade e participação).
Assim, as garantias podem ser oferecidas individualmente, com o tomador indicando um
avalista/fiador, ou coletivamente, por meio de aval solidário, que consiste na formação de
grupos, geralmente de três a cinco pessoas, em que cada um é ao mesmo tempo tomador
do crédito e avalista dos demais. (BARONE, et al., 2002)
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Assim, vale ressalta que as OSCIPS Crediticias têm buscado contribuir para um
processo de crescimento local persistente e continuado, com base nos recursos que
disponibilizam, apesar de ainda não serem valorizadas suficientemente pelas políticas
governamentais e gestoras.
Em resumo, a construção deste referencial teórico acima apresentado teve por
finalidade o esclarecimento prévio de aspectos fundamentais do trabalho que sera
desenvolvido posteriormente, através do uso de uma bibliografia estruturada em conceitos
e aplicações das temáticas em discussão. Buscou-se mostrar qual o significado do terceiro
setor da economia e sua ligação com a sociedade civil. Na seqüência, utilizando como
fonte básica Joseph Alois Schumpeter, mostrou-se qual o papel do crédito no
desenvolvimento econômico, sua interligação e a influência na sociedade. Por fim,
abordou-se o tema do microcrédito, através de um breve histórico de seu surgimento,
conceitos e algumas das suas modalidades.
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CAPITULO III

0 PAPEL DO TERCEIRO SETOR DA ECONOMIA NO CONTEXTO DAS
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE CRÉDITO —

AS OSCIPS CREDITÍCIAS.
Este capitulo tratara da questão das organizações da sociedade civil, no contexto do
terceiro setor da economia que responde pelo crédito, ou seja, as OSCIPS Crediticias,
diferenciando-as das instituições de crédito tradicional.
Ter-se-á como abordagem principal o papel fundamental do terceiro setor da

economia como aparato social no atendimento das reivindicações das camadas
empobrecidas da sociedade, no que tange ao crédito, criando-se uma estrutura
organizacional que busca sanar uma das principais deficiências do aparelho de Estado: o
bem estar da coletividade no âmbito sócio-econômico.
3.1. Aspectos Gerais do Terceiro Setor da Economia — A Sociedade Civil

A trajetória mundial do terceiro setor da economia tem se pautado de forma
gradativa. Países como Holanda, Irlanda e Bélgica possuem mais de 10% de sua
população ocupada em atividades deste setor (12,5%, 11,5% e 10,5%, respectivamente) 6.
Quanto ao Brasil, este niunero atinge modestos 4,8%6, resultado do movimento

tardio do setor no pais, apresentando alguma significância somente a partir dos anos 70.
Inicialmente, o terceiro setor manifestava-se apenas em atividades voltadas aos

movimentos de defesa do meio ambiente e de minorias sociais, dentre outros, as chamadas
instituições voluntárias e/ou organizações não governamentais, as quais tinham pouca ou

nenhuma importância para o Estado. Atualmente, através da Lei n° 9.790, de 23 de março
de 1999, conhecida como "nova lei do terceiro setor", ponto que destaca o processo de
mudança das relações ente Estado e sociedade civil, pessoas jurídicas de direito privado
6

Dados colhidos em 1999 pelo Instituto Johns Hopkins, universidade americans fundada em 1876
que desenvolve uma série de atividades relacionadas ao terceiro setor.
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sem fins lucrativos qualificaram-se como OSCIPS, ou seja, Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público, as quais despontaram como novas instituições do terceiro setor
da economia na sociedade.
A Lei n° 9.790/99 tem por finalidade reconhecer o papel público das OSCIPS não
estatais, pois cria uma nova estrutura organizacional capaz de trabalhar políticas públicas
através de parcerias firmadas entre o Estado e a sociedade civil, remontando a questão de
que públicas são somente as ações que partem do Estado, quando na verdade outras
entidades com fins sociais podem desempenhar tais funções sob a tutela estatal.
As OSCIPS são instituições jurídicas de direito privado, mas com fim público,

responsáveis pelo atendimento de interesses da coletividade nos mais diversos setores,
dentre os quais podemos destacar o financeiro, propiciado através do crédito, objeto de
estudo neste caso em particular, o qual sell discutido de forma mais detalhada na

seqüência.
Então, uma das maneiras de definir-se o terceiro setor da economia é dizer que "são
organizações públicas privadas, porque estão voltadas não a distribuição de lucros para
acionistas ou diretores, mas para a realização de interesses públicos, entretanto, estão
desvinculadas do aparato estatal". (Junqueira, 2002, p. 104)
Moreno (2000, p.35) diz que o terceiro setor "expressa uma alternativa para as
desvantagens tanto do mercado, associadas a maximização do lucro, quanto do governo,
com sua burocracia inoperante. Combina a flexibilidade e a eficiência do mercado com a
eqüidade e a previsibilidade da burocracia pública".
Portanto, o terceiro setor é uma organização social, sem fins lucrativos, que tem por

finalidade a promoção de interesses coletivos não mais proporcionados pelo Estado, tendo
como principal diferencial a sua forma de atuação e lógica quanto ao mecanismo de
mercado.
Diante do exposto, verifica-se que

o Estado, através deste processo de

descentralização de suas atividades, cedeu lugar ao terceiro setor da economia nos mais
diversos campos, a fim de ganhar maior agilidade, eficiência e, acima de tudo, parceiros
que possam ajudá-lo a fomentar de forma ágil o desenvolvimento econômico.
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Esta delegação de competências que o Estado mantém com as OSCIPS cria uma
cadeia de inter-relação entre o Estado e o mercado. Através destas inter-relações pode-se
atingir demandas de forma quase que igualitária, visando unicamente o bem estar da
coletividade no âmbito do desenvolvimento social. 0 terceiro setor divide as atividades
com o Estado que o subsidia através de regras e normatizações que devem ser obedecidas
risca, para que se possa ter transparência e probidade administrativa na execução das
tarefas sociais.
A prática da parceria entre o Estado e o terceiro setor gera um elo de
responsabilidade e reciprocidade, criando caminhos que buscam o melhor entendimento da
complexa sociedade moderna. Sendo assim, as OSCIPS sem fins lucrativos passam a gerir
politicas públicas sociais, antes de competência do Estado. Com isso é possível otimizar-

se a utilização dos recursos estatais disponíveis.
Cada OSCIP tem sua meta estrategicamente mensurada, para que possa atingi-la de
forma completa. Ou seja, nenhuma organização admite compromissos maiores do que sua
capacidade de gestão.
Drucker (1994) cita uma passagem de fundamental importância para o entendimento
as metas e responsabilidades da sociedade civil sob a alçada do terceiro setor:
As organizações tan a responsabilidade de achar uma abordagem a problemas
sociais básicos que podem estar dentre da sua competência e até mesmo serem
transformados em oportunidades para elas. A responsabilidade social primordial
de uma organização sem fins lucrativos é um ser humano mudado. (Drucker,
1994, p. 71).

sob essa ótica de enfrentar os problemas sociais de forma eficiente que se cria o
campo adequado para execução de tarefas que buscam minimizar os mais diversos efeitos
por eles causados.
Nessa perspectiva de "achar uma abordagem adequada a problemas sociais... ", 6
que algumas destas organizações enquadram-se no perfil de OSCIPS de finalidade
crediticia, priorizando o atendimento da camada mais empobrecida da sociedade civil.

A gestão dos recursos públicos destinados a esta camada da esfera privada torna a
OSCIP Crediticia um caminho menos tortuoso para que se consiga realizar projetos que

antes pareciam inexecutáveis. Muitos dos usuários dos recursos fomentados pelas OSCIPS
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Crediticias são indivíduos que têm o mesmo propósito, o qual gira em torno da
reintegração ao mercado de trabalho e a melhoria de sua qualidade de vida, propiciando
assim um melhor desenvolvimento econômico da coletividade.
0 sentido de existir de uma OSCIP é fomentar sua disseminação com resultados
satisfatórios a si mesma e a seus usuários, não somente no âmbito crediticio, mas em todos
os setores em que atua.
A gestão é um atributo genérico de todas as organizações, pois é através dela que os

esforços serão canalizados visando um objetivo comum que trata da missão da
organização, seja ela social ou não. Esta sinergia entre os mais diversos setores é que torna
uma organização forte e capaz de desenvolver-se. Falhas e omissões são comuns, porém
deve-se buscar corrigi-las assim que surjam, para não se tornarem intempéries no

transcorrer dos projetos em foco.
Por isso é importante o comprometimento com a causa, principalmente tratando-se
de organizações sem fins lucrativos. E preciso muita habilidade, conhecimento social e
perícia para se atuar nestas organizações, a fim de que se possa atender o mais eficazmente
possível as demandas.
Urna OSCIP tem plena responsabilidade pelos impactos causados à sociedade sob a

qual está atuando, além de estar sendo monitorada e auditada periodicamente pelos
fornecedores dos recursos, em sua grande maioria, da esfera pública.
A Lei n° 9.790/99 (2002), elaborada com a finalidade de fortalecer o terceiro setor da
economia, traz consigo os seguintes objetivos específicos, os quais são responsáveis pela
mensuração dos direitos e obrigatoriedades das OSCIPS em geral:
1) permite o acesso à qualificação como OSCIP às associações que possuem fins
públicos e não tinham acesso a nenhum beneficio ou titulo. Esta nova qualificação
inclui as formas recentes de atuação das organizações da sociedade civil e exclui
aquelas que não são de interesse público, que se voltam para um circulo restrito de
sócios ou que estão (ou deveriam estar) abrigadas em outra legislação;
2) agiliza os procedimentos para a qualificação por meio de critérios objetivos e

transparentes;
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3) incentiva e moderniza a realização de parceria ente as OSCIPS e órgãos
governamentais, por meio de um novo instrumento jurídico — Termo de Parceria —
com foco na avaliação de resultados;
4) implementa mecanismos adequados de controle social e responsabilização das
organizações e dirigentes com o objetivo de garantir que os recursos de origem
estatal administrados pelas OSCIPS sejam bem aplicados e destinados a fins
públicos.
Como se pode observar, os quatro objetivos específicos acima identificados
circundam a questão da transparência nas atividades desempenhadas e dos resultados a
serem atingidos eficazmente, visando sempre o atendimento do interesse público. As
OSCIPS que não estiverem enquadradas dentro destes objetivos previamente estabelecidos
são severamente punidas com a perda de seu titulo de entidade sem fins lucrativos de
interesse público.
3.2. Aspectos legais que instituem as OSCIPS
As OSCIPS foram potencialmente qualificadas através da Lei n° 9.790, de 23 de
março de 1999. Com o passar do tempo, algumas alterações e melhorias foram feitas em
relação a execução desta lei, através de Medidas Provisórias, Resoluções Federais e até
mesmo criação de outras leis, as quais procuram rotular a legitimidade das OSCIPS ao
longo do seu curso. Dentre as legislações implementadas (ver Quadro 1), valem destacar
algumas delas, pois os dispositivos legais identificados atentam para o fato de que as
OSCIPS em seus mais diversos ramos de atividade têm o compromisso social como ordem
diária. Este compromisso vai desde o uso adequado dos recursos até a implementação de

projetos que visam, acima de tudo, o bem estar da coletividade.
Portanto, as OSCIPS que não estiverem rigorosamente enquadradas nos parâmetros
legais expostos acima estão sujeitas à suspensão de seu titulo de identidade ou até mesmo
ao pagamento das penalidades impostas pela legislação vigente.
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Quadro 1 — Argumentos Legais que dão embasamento as °SOPS
Legislação
Disposição Legal
2. Medida Provisória n° 2.172-32, de 23 de 2. isenta as OSC1PS das estipulações usurárias, ou seja, a Lei
agosto de 2001
da USUIT11, que limita a cobrança de taxas de juros em até 12%
ao ano. Após a publicação dessa disposição legal, as
organizações não governamentais qualificadas como OSCIP's
passaram a ter sua atuação regularizada, ficando protegidas de
ações judiciais com base na Lei da Usura.
3. Decreto n° 3.100, de 30 e junho de 1999 3. regulamenta a Lei n° 9.790/99 que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como OSCIPS, institui e disciplina o Termo de
Parceria e da outras providencias.
4. Portaria n°361, de 27 e julho de 1999— 4. regulamenta os procedimentos para o processo de
Ministério da Justiça
qualificação dispostos na Lei n° 9.790/99 e no Decreto
3.100/99.
Fonte: Elaborada pelo autor com base em Barone et al. (2002).

Em se tratando das ()SOPS com finalidade crediticia, estas têm como principal
premissa o monitoramento das atividades dos tomadores de empréstimo, visando evitar o
mau uso ou ate mesmo o desvio dos recursos a eles disponibilizados.
Contudo, a prestação de contas não é somente do tomador para com a OSCIP, ou
seja, unilateralmente, pelo contrário, as OSCIPS também têm o seu papel quanto ao
atendimento dos clientes-parceiros, principalmente no que tange A taxa de juros aplicada,
As condições de pagamento e aos dispositivos contratuais.
3.3. 0 mecanismo de atuação das OSCIPS Crediticias

As OSCIPS Crediticias são um modelo alternativo de crédito, desvinculado do
sistema fmanceiro nacional — art. 192, CF/88, Lei n° 10.194 e CMN/Bacen n° 2.627, de
02/08/1999, e, assim como todas as organi7ações da sociedade civil, tam por finalidade o
atendimento de reivindicações públicas de forma eficaz. No entanto, para que os projetos
sejam executados eficientemente, alguns requisitos têm que ser preenchidos.
A partir do momento que um projeto é lançado em análise, toda uma estrutura é
mobilizada para avaliação e comprovação do efetivo trabalho. Trata-se de um prévio
estudo da viabilidade e da idoneidade da atividade em foco.
7

A Medida Provisória n°2.158, de 24 de agosto de 2001, estendeu as OSCIPS a possibilidade de
recebimento de doações dedutiveis do imposto de renda das pessoas jurídicas.
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0 referido estudo gera custos, os quais têm de ser atrelados ao orçamento final do
projeto. Não que estes custos venham a influenciar no atendimento eficiente destas
camadas mais empobrecidas da sociedade em termos financeiros, ou seja, venham a gerar
um ônus maior aos mesmos. Porém, todo tipo gasto, seja ele com pessoal, infra-estrutura
ou qualquer outro tipo de despesa operacional exige um rigoroso controle, principalmente
em se tratando de recursos não próprios vindos de outras fontes, como é o caso dos
recursos vindos do Estado ou de instituições privadas.
Segundo a Pesquisa Comparativa Johns Hopkins, realizada em

1999, podem-se

verificar os níveis de participação dos escalões Estado, OSCIPS e Doações Privadas, a fim
de que se possa compreender o peso relativo do setor estatal no desenvolvimento do
terceiro setor. Através deste estudo (ver Gráfico 1) é possível identificar-se que o terceiro
setor brasileiro ainda não atingiu um forte nível de representatividade, pela pequena

participação estatal, respondendo por apenas 26% dos recursos do setor sem fins
lucrativos, enquanto que a grande maioria das organizações mantém-se através de receitas

próprias, 63% delas, ou de doações privadas, outros 11%. Porém, esta participação vem
crescendo com a instituição da Lei n° 9.790/99 e a medida em que o terceiro setor vai
criando maior credibilidade para com o Estado.

governo

receitas próprias
63%

13 governo
doações privadas
13 receitas próprias

•

GRÁFICO 1 — Fontes de recursos para o setor sem fins lucrativos

Fonte: Pesquisa Comparativa Johns Hopkins — ISER — 1999.

Portanto, toda e qualquer linha de crédito, antes de ser aprovada, depende de um
minucioso processo de avaliação capacitacional. Esta avaliação é rápida e o mais

desburocratizada possível, porém, não deixa de abordar todos os quesitos que compõem o
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processo de avaliação do uso eficiente dos recursos por parte do tomador do empréstimo,
no que tange, por exemplo, ao grau de necessidade e à finalidade da solicitação.
No âmbito público, com a Lei if 9.790/99 instituiu-se o Termo de Parceria —
instrumento jurídico que tem por finalidade impor uma maior agilidade aos projetos e
realizar um eficaz controle dos resultados — com garantias de que os recursos estatais, por
exemplo, estão sendo utilizados de acordo com os fins públicos. Além disso, este
documento possibilita uma maior eficácia na seleção dos parceiros quanto ao fator sócioeconômico, além de contribuir para a publicidade e a transparência das atividades.
A partir do momento em que os recursos são disponibilizados, as atividades
desenvolvidas pelo tomador do empréstimo passam a ser monitoradas pela entidade
fomentadora dos recursos, no caso, das OSCIPS Crediticias, que têm a responsabilidade de
orientar o tomador quanto ao uso eficaz dos recursos.
através deste relacionamento entre OSCIP Crediticia e tomador dos recursos que
se busca fomentar o desenvolvimento econômico de forma ampla e eficaz, trazendo
consigo uma maior representatividade do terceiro setor da economia e das politicas
públicas de inclusão social.
3.4. As OSCIPS Crediticias e o crédito tradicional

0 papel desempenhado pelas OSCIPS Crediticias é bem diferenciado em relação is
instituições de crédito tradicional já existentes, principalmente no que se refere ao caráter

social dos recursos disponibilizados.
Os principais aspectos que diferenciam as instituições financeiras tradicionais das
OSCIPS Crediticias estio ligados ao público alvo, no que se refere As características
institucionais, ao método crediticio e i composição das carteiras de crédito.
Em primeiro lugar, em relação As características institucionais, os dois ambientes
crediticios apresentam significativas diferenças (ver Quadro 2). 0 caráter individualista
dos lucros e os interesses particulares estão presentes em todas as ações desenvolvidas
pelas organizações que compõem o sistema financeiro tradicional, diferentemente das
OSCIPS Crediticias que primam pelo bem estar da coletividade, colocando acima de tudo
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o atendimento as necessidades de cada cliente-parceiro, sem distingui-los, visando atingir

a eficácia no processo de desenvolvimento local e regional da região em foco.
Quadro 2— Principais diferenças entre as organizações financeiras tradicionais e as OSCIPS
Crediticias quanto is características institucionais.
OSCIPS Crediticias
Organizações Financeiras
Tradicionais
1. normalmente sic> monitoradas pelo Banco 1. são criadas por órgãos públicos ou visionários
Central;
2. seu capital é de um proprietário, que pode ser o 2. seu capital é proveniente de recursos próprios, de
recursos estatais ou de doações privadas;
governo ou acionistas;
3. os executivos são profissionais altamente 3. os executivos nem sempre tam qualificações
qualificados, designados pelos sócios ou especificas, porém demonstram grande identificação
social, e sic) aprovados/indicados pelo Conselho de
concursados;
Administração;
4. não visam o lucro e nem todas tem visa de autosustentabilidade;
5. geralmente localizam-se em areas centrais ou 5. geralmente estio localizadas nas comunidades-alvo
através de sub-sedes ou de postos de atendimento;
em pólos econômicos;
6. sua principal meta é o crescimento pleno da 6. sua principal meta é o fomento dos recursos,
demonstrando assim o compromisso com o
instituição; e,
4. visam a maximização dos lucros;

desenvolvimento local e regional;

7. seus principais clientes são grandes empresas 7. seus clientes são pessoas fisicas, proprietários de
pequenos negócios informais/microempresas;
ou empresas de classe alta e média alta.
Fonte: Elaborada pelo autor com base em Barone et al. (2002).

Em segundo lugar tem-se o método crediticio, também bastante diferenciado em
relação aos tramites burocráticos a serem obedecidos (ver Quadro 3). 0 ponto crucial das

diferenças está nos trâmites legais que integram a execução do projeto, ou seja, o fator
burocrático. Muitos tomadores de empréstimo deparam-se com este obstáculo em seus
caminhos e acabam desistindo em meio a tantas exigências, principalmente em se tratando
de empreendedores informais e de pequenos negócios, conhecidos como setor mais
empobrecido da sociedade.
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Quadro 3 — Principais diferenças entre as organizações financeiras tradicionais e as OSCIPS
Crediticias quanto ao método crediticio.
OSCIPS Crediticias
Organizações Financeiras
Tradicionais
1. a metodologia 6 baseada em dados 1. a avaliação vai além dos números. E baseada mais no
caráter, nas características empreendedoras e na evolução
financeiros e histórico crediticio;
do empreendimento — por isso 6 chamado muitas vezes de
crédito de confiança;
2. a operação é menos intensiva em uso de mão 2. a operação 6 mais intensiva no uso de mão de obra;
de obra;
3. os processos são vagarosos e altamente 3. os processos são rápidos e desburocratizados;

burocráticos;
4. priorizam as garantias reais para diminuir o
risco;
5. considera que quanto maior for o número de
ativos, maior pode ser o crédito e melhor 6 o
cliente;
6. as amortizações silo mensais;

4. o agente de crédito visita o empreendimento e toma os
dados do cliente-parceiro através de entrevista direta;
5. a avaliação do ativo não interfere na concessão do
crédito;

6. os pagamentos podem ser mensais, quinzenais,
semanais ou diários, de acordo com a sazonalidade do
negócio;
7. geralmente há exigência de projeto de 7. dão ênfase na relação de confiança.
viabilidade e de grande documentação contábil
(três últimos anos);
Fonte: Elaborada pelo autor com base em Barone et al. (2002).

Para finalizar, em terceiro lugar, apresenta-se a composição das carteiras de crédito,
diferenciada através do modelo de acompanhamento do tomador do empréstimo antes,
durante e depois da operação efetivada (ver Quadro 4). Aponta-se como fator crucial de
diferenciação entre as organizações financeiras tradicionais e as OSC1PS Crediticias, no
âmbito da composição da carteira de ativos, o comportamento do emprestador para com os
clientes-parceiros em relação ao aspecto empreendedoristico. O tomador, além de ter seu
crédito concedido pelo emprestador, necessita de uma pré e pós-orientação para que possa
usufruir de maneira eficaz dos recursos a ele disponibilizados, viabilizando assim a
melhoria de suas atividades e, conseqüentemente, gerando os resultados buscados pelas
OSCIPS Crediticias.
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Quadro 4 — Principais diferenças entre as organizações financeiras tradicionais e as OSCIPS

Crediticias quanto a composição das carteiras de crédito.
OSCIPS Crediticias

Organizações Financeiras
Tradicionais
1. dão preferência para os créditos de maior
volume, visando reduzir custos;
2. dão ênfase para garantias reais e documentação
confiável;
3. seus contratos sio executáveis judicialmente;
4. realizam cobrança jurídica, recorrendo de

imediato is garantias;
5. mantêm forte prática de concessão de créditos
com carência e com longo prazo;
6. fazem exigência de reciprocidade;
7. tem como objetivo maior a maximização do
lucro, com estabilidade das taxas de
inadimplencia e maior variabilidade de produtos.

1. iniciaram-se concedendo créditos de pequenos
valores com volumes crescentes;
2. pouca exigência de garantias reais;

3. a avaliação do crédito é estritamente técnica e seus
contratos sit, formalizados mais para efeitos
psicológicos;
4. fazem cobrança direta, objetiva, de forte apelo moral
e renegociação face a infortúnios;
5. os empréstimos são de curto prazo e as carências silo
tratadas como exceção;
do
6. realizam acompanhamento sistemático
desenvolvimento do cliente;
7. tem como objetivo maior o fomento da atividade
econômica tomadora do empréstimo propiciando assim
o desenvolvimento econômico local e regional.

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Barone et al. (2002).

Este capitulo teve por objetivo principal apontar as principais características
presentes no terceiro setor da economia e nas OSCIPS em geral, tendo como foco de
abordagem as OSCIPS Crediticias. Estas vêm pautando-se como modelos alternativos de

geração de emprego e renda para o setor mais empobrecido da sociedade, buscando trazer
consigo o combate à pobreza e a inclusão social, além de se contrapor, em grande parte, as
aspirações da sociedade moderna contemporânea no que compete A concentração de
riqueza e ao aumento das desigualdades sociais.
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CAPÍTULO IV
4. AS OSCIPS CREDÍTICIAS EM FLORIANÓPOLIS — UM ESTUDO DE
CASO DO BANCO DO EMPREENDEDOR

As OSCIPS Crediticias são entidades sem fins lucrativos comprometidas com o
fomento das atividades econômicas, buscando com isso o desenvolvimento. Neste
capitulo, far-se-a um estudo de caso da OSCIP Crediticia denominada Banco do
Empreendedor.
4.1. Histórico da Instituição

0 Banco do Empreendedor, sito à Rua Fúlvio Aducci, 710, Estreito — Florianópolis,
foi fundado em novembro de 1999, possibilitando a concretização de milhares de
empreendimentos formais e informais da grande Florianópolis.
Como pioneira do programa de microcrédito do governo do Estado, a organização da
sociedade civil mostrou que é possível oferecer linhas acessíveis de financiamento, com
menos burocracia e com taxas acessíveis e competitivas, a fim de atender de forma
adequada o mercado e a seu público alvo.
Hoje, segundo o gerente administrativo da instituição 8 (2004), o Banco do
Empreendedor possui uma carteira que já efetuou cerca de 4.243 operações,
movimentando com isso cerca de R$ 12 milhões, beneficiando, assim, mais de dois mil
empreendimentos e garantido a manutenção de aproximadamente 10 mil postos de
trabalho, proporcionando ainda a geração de 700 novas ocupações.
Como destaques de produção mensal de recursos financeiros ao longo de sua
trajetória (ver Gráfico 2) citam-se os meses de fevereiro e junho de 2004, onde o montante
de recursos financeiros movimentados atingiu cerca de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais).

0 gerente adminis trativo da instituição atualmente chama-se Luiz Henrique da Veiga Faria, o qual
prestou tais informações com base nos relatórios anuais e balanço das atividades do ano de 2004.

39

Os contratos (ver Gráfico 3) também evoluiram positivamente ao longo destes cinco
anos de funcionamento, destaque para o ano de 2001 que obteve 1.025 contratos firmados.

Produção Mensal

Valor
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00

dez/00

jun101

dez/01

dez/02

jun/02

j un/03

dez/03 j tui/04

Mis/Ano
GRÁFICO 2 — Recursos financeiros — evolução da carteira até novembro/2004

Fonte: Banco do Empreendedor, 2004.
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GRÁFICO 3— Evolução da carteira em número de

contratOS

Fonte: Banco do Empreendedor, 2004.

Todos estes resultados são explicados por vários fatores. 0 primeiro deles diz
respeito ao governo do estado de Santa Catarina, o qual foi arrojado e otimista, ao investir
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nos micro e pequenos empreendedores e, mais especificamente, nos empreendedores
informais, segmento este menosprezado pelo sistema financeiro tradicional.
No intuito de atender o segmento menosprezado pelos demais nasceu, em 1999, o
Programa Crédito de Confiança, numa iniciativa coordenada pelo BADESC, em parceria
com várias entidades, entre elas, o SEBRAE/SC e a FAMPESC, os quais apostaram no
sucesso da iniciativa e geraram outras 14 organizações de microcrédito, espalhadas por
todas as regiões do Estado.
A dedicação dos colaboradores do Banco do Empreendedor, sejam os conselheiros
que se dedicaram voluntariamente ou os funcionários, que entenderam

e se

conscientizaram da importância social do seu trabalho que, com certeza, fomentou o
surgimento e o crescimento de centenas de empreendimentos que gerarão, por via de
conseqüência, o desenvolvimento econômico local e regional.

Uma última razão que aponta para o êxito do Banco do Empreendedor é a seriedade
do Programa, que ampliou sua capilaridade e que alcançou a todos, sem distinção
econômica ou qualquer outra forma de discriminação que possa inibir o espirito
empreendedor das pessoas. Vale destacar que o Banco do Empreendedor é uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP, qualificada e certificada
pelo Ministério da Justiça.
0 investimento no microcrédito é a forma mais barata de manutenção e geração de
novos postos de trabalho, contribuindo no combate de outros problemas que flagelam a
sociedade, como o desemprego, a exclusão social e a marginalização.
Os conselheiros do Banco do Empreendedor estão sempre trabalhando para melhorar
as condições do sistema, proporcionando, cada vez mais, a inclusão social e o melhor
atendimento aos clientes-parceiros.
O desafio da entidade para os próximos anos é estruturar e profissionalizar
de fi nitivamente este modelo de atividade, levando-a a excelência e tomando-a referência
em gestão, atendimento, transparência e resultados.
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4.2. Apontamentos e resultados atingidos acerca da pesquisa de campo

0 objeto de estudo desta pesquisa de campo foram exclusivamente os clientesparceiros do Banco do Empreendedor.
Foram aplicados 40 (quarenta) questionários dirigidos (modelo no ANEXO I) no
município de Florianópolis, subdividindo-o dentre os bairros e localidades alocadas dentro
de sua jurisdição. O período de pesquisa está compreendido entre os dias 10 de dezembro
de 2004 e 24 de fevereiro de 2005.
Quanto ao questionário dirigido, contou apenas com questões fechadas, que
satisfizeram os objetivos propostos para este trabalho. 0 trabalho apontou inúmeros
fatores que comprovam a importância das OSCIPS Crediticias no contexto local e regional
de desenvolvimento.
Para um melhor apontamento dos resultados atingidos acerca da pesquisa,
subdividiu-se a mesma em blocos, em número de 4 (quatro). Inicialmente, como primeiro
bloco, abordaram-se apenas questões de cunho pessoal como sexo, idade (ver Gráfico 4),
escolaridade (ver Gráfico 5) e renda mensal (ver Gráfico 6). Conclui-se, portanto, que dos
40 entrevistados (100%) é superior o número de homens (55% dos entrevistados) em
relação as mulheres (45% dos entrevistados). Além disso, a pesquisa revelou que a maioria
está na faixa etária de 36 a 45 anos (32,5% dos entrevistados), seguido de uma segunda
faixa, também representativa, que compreende os clientes-parceiros de 26 a 35 anos
(27,5% dos entrevistados). Outro questionamento realizado foi quanto ao nível de
escolaridade (grau de instrução) dos mesmos. Identificou-se uma relevância dos clientesparceiros com ensino médio completo (45% dos entrevistados), seguido dos clientesparceiros com ensino fundamental completo (30% dos entrevistados), em relação aos
demais entrevistados. Para finalizar este primeiro bloco e perguntas, questionou-se acerca
do nível de renda dos clientes-parceiros, sendo que a maioria esta entre 1 e 4 salários
minimos mensais (80% dos entrevistados), e em seguida os clientes-parceiros que recebem
entre 5 e 8 salários mínimos (15% os entrevistados).
Conclui-se, através da analise deste bloco que os clientes-parceiros do Banco do
Empreendedor buscam o reenquadramento profissional através do crédito disponibilizado
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pela entidade em comento. Grande parte dos interessados são homens, chefes de família
em sua maioria, que não encontram mais oportunidades no mercado de trabalho ou por
terem idade avançada, ou por não disporem de um grau de instrução satisfatório As
exigências atuais do mercado. As faixas de renda atingidas são baixas por se tratar de

pequenos e médios empreendedores que estão em fase de expansão e/ou implantação de
seus empreendimentos.
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acima de
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25%

18 à 25 anos • 26 A. 35 anos
15%
O 36 45 anos
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36 à 45 anos
32%
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GRÁFICO 4 — Idade dos clientes-parceiros do Banco do Empreendedor
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.
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D ens. sup. incompleto
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Gráfico 5— Escolaridade média dos clientes-parceiros do Banco do Empreendedor
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.
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GRÁFICO 6 — Renda mensal média dos clientes-parceiros da instituição
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.

No segundo bloco de perguntas, indagou-se acerca do setor da economia (ver

Gráfico 7) em que atuam clientes-parceiros, da constituição do empreendimento (ver
Gráfico 8) e da sua natureza fiscal. Verificou-se que 42,5% dos entrevistados têm seu
empreendimento vinculado ao setor da economia de serviços, seguido pelo comércio, com

40% do entrevistados. Quanto à constituição do empreendimento, a sua maioria está na
informalidade (62,5% dos entrevistados) em relação aos empreendimentos formais (37,5%
dos entrevistados). Ao final deste bloco, questionou-se a natureza fiscal do empreendedor,
no que tange ao tipo de pessoa, se fisica ou jurídica, e concluiu-se que 65% dos
entrevistados são pessoas fisicas e 35% são pessoas jurídicas de direito privado.

Há de se ressaltar neste segundo bloco a questão da constituição dos
empreendimentos, os quais são em sua maioria informais. Esta questão, se bem explorada,
cria uma série de sub-questionamentos que refletem muitos dos problemas da sociedade
brasileira, dentre os quais valem destacar o da alta carga tributária (que não foi explorado
neste trabalho) e, principalmente, o do excesso de burocracia na execução de atividades
simples, como a abertura de um negócio, por exemplo. 0 caminho ao crédito fomentado
pelo Banco do Empreendedor, de forma desburocratizada, pode servir como modelo para
muitos dos mecanismos adotados pelo Estado na execução de tarefas simples, como a do
exemplo citado anteriormente. Este caminho traria grande parte desta massa de
empreendedores informais para a formalidade, gerando,

conseqüentemente, maior
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arrecadação ao Estado que, por sua vez, pode melhorar as condições sócio-econômicas das

camadas empobrecidas da sociedade.
Misto
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Produção
18%
O Produção
O Comércio
o Serviços
O Mist°

Serviços
42%

Comércio
40%
GRÁFICO 7 — Setor da economia ao qual pertencem os clientes-parceiros
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.
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GRÁFICO 8— Constituição do empreendimento dos clientes-parceiros

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.

0 terceiro bloco explicitou a questão propriamente dita do crédito, instrumento este

de trabalho da instituição pesquisada. As perguntas formuladas relacionavam-se ao
volume de crédito solicitado (ver Gráfico 9), à finalidade do empréstimo (ver Gráfico 10)
e as garantias oferecidas (ver Gráfico 11) à instituição em troca do montante
disponibilizado. Constatou-se que o volume médio de crédito gira em torno de R$
1.001,00 A. R$ 3.000,00 (47,5% dos entrevistados) o que gerou uma movimentação ao
Banco do Empreendedor na ordem de R$ 38.626,23. Em segundo e terceiros lugares têm-
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se os montantes de acima de R$ 5.000,00 (20% dos entrevistados) e de R$ 3.001,00 A R$

5.000,00 (17,5% dos entrevistados) que geraram movimentações de R$ 56.523,12 e R$
29.016,66, respectivamente. Quanto A finalidade deste empréstimo, verificou-se que
47,5% do entrevistados solicitam o crédito a fim de comprar máquinas e equipamentos,
enquanto outros 22,5% solicitam-no para reforma e/ou construção. A última pergunta
deste terceiro bloco refere-se As garantias oferecidas ao Banco do Empreendedor.
Verificou-se que o crédito de confiança é o mais aplicado para este quesito (42,5% dos
entrevistados), seguido do crédito através de aval (32,5% dos entrevistados).
Neste terceiro bloco é importante frisar a questão das garantias que a instituição
exige no que diz respeito ao crédito solicitado. Por tratar-se, em sua maioria, de pequenos
empreendedores informais, o volume de crédito solicitado é relativamente pequeno.

Conseqüentemente, as garantias para estes casos inexistem, ou seja, o crédito de confiança

é aplicado de forma plena. Esta modalidade de crédito, além de vantajosa para quem
usufrui dela, é extremamente eficiente, pois a faixa de inadimpléncia é irrisória, como
observou-se no Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2002/2003 fornecido pela
entidade: de unia receita operacional de R$ 1.203.367,62, apenas 0,33%, ou seja, R$

3.999,17 correspondem a receitas perdidas com empréstimos, resultado que reforça a idéia
de que o crédito de confiança é uma iniciativa que produz resultados positivos.

acima de
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20%

R$ 3.001,00
R$
5.000,00
17,5%

até j
R$ 1.000,0
15%
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DdeR$1.001,OOàR$
3.000,00
CI de R$ 3.001,00 A R$
5.000,00
O acima de R$ 5.000,00

R$ 1.001,00
A R$
3.000,00
47,5%

GRÁFICO 9— Valor médio do crédito solicitado ao Banco do Empreendedor
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.
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GRÁFICO 10 — Finalidade do empréstimo solicitado A instituição

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.
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GRÁFICO 11 — Tipo de garantia dada ao Banco do Empreendedor

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.

0 quarto e ultimo bloco avaliou o nível de utilidade do crédito disponibilizado.
Dentre as questões formuladas valem destacar as relacionadas ao número de empregos que
o empreendimento gerou após a utilização do crédito, o nível de aproveitamento dos
recursos e ao comparativo realizado entre outras instituições de fmalidade crediticia
tradicional e o Banco do Empreendedor.
Questionou-se se, através do crédito disponibilizado, o cliente-parceiro conseguiu
expandir o seu negócio e/ou gerar empregos (ver Gráfico 12). Dos entrevistados, 95%
responderam que sim, que conseguiram expandir seus empreendimentos e alguns deles até
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chegaram a gerar empregos. Para se responder A pergunta seguinte, que diz respeito ao
número de empregos gerados (ver Gráfico 13) (letra "1"), era necessário ter respondido
"sim" na questão anterior Odra "m"). Dos 95% que responderam "sim" na questão
anterior, 50% responderam que conseguiram gerar de 1 a 3 empregos, enquanto que outros
17,5% conseguiram gerar de 4 a 7 empregos. Quanto aos outros 5% dos entrevistados que
responderam não e passaram A questão seguinte (letra "m"), estes responderam o porque
de seus negócios não terem prosperado (ver Gráfico 14). Como apenas 2 dos entrevistados
foram questionados quanto a este ponto, um deles, ou seja, 50% afirma não ter prosperado
em função das condições do mercado. Já o outro 50% afirma não ter prosperado pelo
excesso de concorrência. Foi perguntado aos entrevistados se os mesmos receberam algum
tipo de apoio administrativo (ver Gráfico 15) ou de gerenciamento após a aprovação e
liberação do empréstimo 32,5% responderam que sim, mas 67,5% disseram que não
receberam nenhum tipo de apoio desta natureza. Quando perguntou-se aos entrevistados se
alguém deles já havia solicitado este mesmo tipo de serviço (crédito) a outra fonte, 77,5%
disseram que não, para quem a entrevista encerrou-se. Já para 22,5% deles, foram feitas
mais 2(duas) perguntas acerca do assunto (letras "p" e "q" do questionário). A primeira
pergunta solicitava-lhes informar qual a fonte emprestadora, onde 55,55% responderam
que a fonte tratava-se de cheque especial e 33,33% responderam que realizaram
empréstimo em banco. Por fim, perguntou-se qual a melhor vantagem que o Banco do
Empreendedor (ver Gráfico 16) oferece em relação a outra fonte emprestadora, onde
55,55% afirmara que a melhor vantagem seria a questão das taxas de juros menores,
enquanto que outros 44,45% responderam que a melhor vantagem seria a facilidade no
acesso aos recursos.
Este quarto e último bloco retoma 3 (três) pontos de discussão ressaltados ao longo
deste trabalho.
0 primeiro deles está relacionado ao papel do crédito do Banco do Empreendedor —
uma OSCIP Crediticia — como fomentadora do desenvolvimento econômico de
Florianópolis, através da expansão dos empreendimentos que, conseqüentemente,
melhoram a renda da população envolvida, chegando até, em certos casos, a gerar renda
para terceiros com a criação de novos postos de trabalho.
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Em segundo lugar retoma-se a questão da importância do apoio administrativo aos
clientes-parceiros. Este mecanismo de orientação é de suma importância, pois a Ind
administração dos recursos disponibilizados pelo Banco do Empreendedor pode ser o
ponto chave para o não atingimento dos resultados esperados, tanto por parte do tomador
do empréstimo, como pela fonte emprestadora que tem como função principal fomentar os
recursos de forma eficiente.
Como terceiro e Ultimo ponto resgata-se o foco relacionado às facilidades que o
Banco do Empreendedor imprime quanto ao processo de execução das operações de
crédito, as quais são extremamente desburocratizadas, além das vantagens oferecidas no
que se refere às taxas de juros reduzidas, principalmente se comparadas as instituições de
crédito tradicional.

não
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I
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sim
95%

GRÁFICO 12— Expansão do negócio / geração de empregos (em %)
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.
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GRÁFICO 13— Empregos gerados pelos clientes-parceiros da instituição
Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.
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GRÁFICO 14 — Razões pelas quais o negócio não prosperou

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.
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GRÁFICO 15— Obtenção de apoio administrativo

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.
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GRÁFICO 16— Melhor vantagem do Banco do Empreendedor

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.
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Em resumo, todos os questionamentos realizados ao longo desta pesquisa de campo
visavam avaliar se a OSCIP Crediticia Banco do Empreendedor de Florianópolis fomentou
de forma eficiente os recursos buscando o desenvolvimento econômico. Como verificouse o desenvolvimento econômico esta sendo fomentado eficientemente, através dos
recursos disponibilizados pela OSCIP Crediticia Banco do Empreendedor, pois quando
são postos em cheque o conceito de desenvolvimento econômico e os resultados atingidos

nesta pesquisa de campo tem-se a comprovação do efetivo resultado.
0 desenvolvimento econômico consiste em significativas transformações nos
quadros econômico e social de uma dada sociedade. Estas transformações, tanto
qualitativas como quantitativas, são projeções de médio/longo prazo, que envolvem
variáveis como renda per capita, produtividade, transformações na estrutura produtiva e,
principalmente, a melhoria das condições de vida do homem.
Na pesquisa de campo em referência, constata-se a relevância de algumas premissas
citadas no conceito de desenvolvimento econômico, como na questão das transformações
econômicas e sociais que puderam ser verificadas quando analisados os resultados
atingidos acerca da geração de empregos e da melhoria da renda através da expansão dos
pequenos e médios empreendimentos. Sabe-se que, em grande parte, esta geração de
novos empregos traz para o mercado de trabalho muitas pessoas já excluídas do mesmo ou
até pessoas que nunca dele participaram. A inclusão social destes individuos e sua
participação efetiva nos números da economia caracterizam sua personalidade sócioeconômica no espaço em estudo, retratando assim a melhoria das condições de vida das
pessoas envolvidas neste contexto.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

5.1. Conclusão
No que tange ao terceiro setor da economia, especificamente as OSCIPS Crediticias,
que são o objeto deste estudo, conclui-se, através da pesquisa de campo realizada e do
conceito de desenvolvimento econômico, que as mesmas, em especial o Banco do
Empreendedor, têm fomentado o desenvolvimento econômico de forma eficiente. Isso
pode ser observado através de indicadores da pesquisa que apontam a melhoria da
qualidade de vida dos indivíduos e a inclusão social de outros que nem sequer estavam
participando dos números da economia. Além disso, verifica-se que urna OSCIP Crediticia
poder ser um elemento promotor do desenvolvimento econômico de uma dada região, na
medida em que o estudo de caso realizado em Florianópolis demonstrou que a situação das
pessoas que obtiveram os empréstimos disponibilizados pelo Banco do Empreendedor
melhorou.
Dentre estes indicadores anteriormente mencionados vale destacar o de expansão dos
empreendimentos, que atingiu o limiar de 95% dos entrevistados, comprovando assim que
o fomento, através do crédito, realizado pelas OSCIP Crediticias tern agido eficazmente
sobre os empreendimentos. Em segundo lugar destaca-se o indicador geração de
empregos, onde 73% dos entrevistados afirmaram ter conseguido gerar pelo menos um
posto de trabalho o qual, em grande parte, veio a incluir no mercado de trabalho um
indivíduo que estava fora deste meio social. Finalmente, frisa-se o papel do Banco do
Empreendedor, genericamente das OSCIPS Crediticias, como um caminho menos tortuoso
e burocrático para o atingimento do crédito, fonte de desenvolvimento econômico que visa
a geração de melhores condições de emprego e renda para a população em comento.
Não pode-se deixar de enfatizar o papel do Estado neste contexto, como um parceiro
preponderante deste novo processo de execução de políticas públicas que visam ao bem
estar da coletividade. 0 Estado, além de abrir mão deste fardo extremamente oneroso a si,
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deu, sistematicamente, um voto de confiança e respaldo ao terceiro setor da economia,
regulamentando-o e fmanciando-o até onde seja viável, gerindo assim uma forte parceria
entre o público e o privado (Termo e Parceria, no caso particular das OSCIPS).
Mesmo diante de todas as dificuldades e entrave que o terceiro setor e,
conseqüentemente, as OSCIPS Crediticias, enfrentaram e vêm enfrentando, no que diz
respeito A regulamentação e A atuação no mercado, o papel desempenhado por estas
instituições têm-se pautado de relevância impar para o atingimento de metas e resultados
pelo setor público

e pela sociedade civil, principalmente no que permeia

o

desenvolvimento econômico.
Contudo, esclarece-se que nem o terceiro setor, nem as OSCIPS Crediticias são tidos
como a salvação para os problemas sociais e econômicos enfrentados pela sociedade
moderna. São apenas mecanismos de melhoria, que se aplicados em conjunto corn outras
variáveis de mudança micro e macroeconômicas, torna-se aliados potenciais no processo
de desenvolvimento da sociedade.
5.2. Recomendações para trabalhos futuros

0 terceiro setor da economia detém um campo de estudo vasto e extremamente
interessante. Esta pesquisa abordou apenas as vertentes do crédito e do desenvolvimento
econômico postuladas sob a ótica das organizações da sociedade civil.
Para trabalhos futuros sugere-se a elaboração de um estudo capaz de identificar
pontos que destaquem a emergência de um processo de reforma do Estado que reflitam a
real importância do terceiro setor e da sociedade civil neste contexto, visando A abertura de
um caminho que não só já deveria estar aberto como já poderia estar desenvolvendo
inúmeros projetos sociais voltados ao atendimento dos interesses da coletividade, premissa
básica das entidades privadas com fim público.
Os questionamentos que podem ser formulados acerca deste contexto são: o Estado
ainda é capaz de gerir políticas públicas, voltadas ao crédito por exemplo, de forma
eficiente? 0 Estado é capaz de constituir um mecanismo de controle financeiro eficiente
sobre os recursos públicos disponibilizados para os projetos sociais que financia? 0
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terceiro setor e a sociedade civil são as instituições corretas para execução desses projetos?
De quanto seria o processo de desoneração do Estado se o terceiro setor e a sociedade civil
assumissem esta fatia do poder público? Estes são apenas alguns dos questionamentos que
podem ser formulados acerca deste estudo.
Ressalta-se também a importincia de um futuro papel universitário neste contexto do
terceiro setor da economia o que, hoje, ocorre esporadicamente em função da falta de uma
disciplina especifica. Por conseguinte, através do process() de inserção do conhecimento
na comunidade universitária poder-se-it criar uma rede de informação, lastreando-a para
todos os meios, pautando-se assim a verdadeira representatividade do setor.
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ANEXO!

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO APLICADO AOS CLIENTES DO BANCO DO
EMPREENDEDOR
40 ENTREVISTAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 10/12/04 À 24/02/05

a. Sexo:
1-( ) feminino - (18 — 45%)

2-( ) masculino: (22 — 55%)

b. Idade:
1-( ) 18 a 25 anos

2-( ) 26 a 35 anos

3-( ) 36 a 45 anos

4-( ) mais de 45

(6 — 15%)

(11 —27,5%)

(13 — 32,5%)

anos
(10— 25%)

c. Escolaridade — Grau de Instrução:
I -( )
ensino

2-( )

3-( )

4-( )

5-( )

6-( )

7-( ) outros:

ensino

ensino

ensino

ensino

ensino

especialização,

médio

médio

superior

superior

mestrado

fundamental fundamental
completo

incompleto

completo incompleto completo incompleto

(12 — 30%)

(3 — 7,5%)

(18-45%) (4 — 10%)

(0 — 0%)

(2 — 5%) (1 — 2,5%)

d. Renda Mensal:
1-( ) 1 a 4 salários

2-( ) 5 a 8 salários

3-( ) 9 a 12 salários

4-( ) mais de 12

mínimos (32 — 80%)

mínimos (6 — 15%)

mínimos (2 — 5%)

salários min (0 —
0%)
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e. Setor da economia em que atua:
1-( ) produção

2-( ) comércio

3-( ) serviços

4-( ) misto

(7 — 17,5%)

(16 — 40%)

(17 — 42,5%)

(0 — 0%)

f. Constituição de seu empreendimento:
1-( ) formal (15 — 37,5%)

2-( ) informal (25 —62,5%)

g. Qual é a sua natureza fiscal — para fins de recolhimento de imposto de renda caso
haja:
1-( ) fIsica (26 — 65%)

2-( )jurídica (14 — 35%)

h. Valor do crédito que solicitou:
1-( ) até R$

2-( ) de R$ 1.001,00 3-( ) de R$ 3.001,00

4-( ) acima de R$

1.000,00

a R$ 3.000,00

a R$ 5.000,00

5.000,00

(6 — 15%): montante

(19 — 47,5%):

(7 — 17,5%):

(8 — 20%): montante

liberado —>

montante liberado—>

montante liberado—*

liberado—>

R$ 4.928,26

R$ 38.626,23

R$ 29.016,66

R$ 56.523,12

i. Finalidade do empréstimo:
1-( ) capital de giro

2-( ) máquinas e

3-( ) reforma e/ou

4-( ) outros

(12 — 30%)

equipamentos

construção

(0 — 0%)

(19 — 47,5%)

(9 — 22,5%)

j. Qual garantia que o(a) Sr.(a) ofereceu ao Banco do Empreendedor para efetuar o
empréstimo:
1-( ) aval

2-( ) real

3 ( ) confiança

4-( ) mista

(13 — 32,5%)

(2— 5%)

(17 42,5%)

(8 — 20%)

-

-
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Através deste empréstimo o(a) Sr.(a) conseguiu expandir seu negócio e/ou gerar
empregos:

2- ( ) não 2 — 5%) — vá para a questão"

-( ) s (38 — 95%)
1. Quantos empregos gerou:

(avaliação dos 95% que responderam "sim")
1-( ) nenhum

2-( )1 A 3

3-( )4à7

4-( )8à11

5-( )maisdell

(10 —27,5%)

empregos

empregos

empregos

empregos

(19 — 50%)

(7 — 17,5%)

(1 — 2,5%)

(1 — 2,5%)

m. Na sua opinião, por que o seu negócio não prosperou:
(avaliação dos 5% que não prosperaram)
1-( ) mau uso dos

2-( ) condições do

3-( ) excesso de

4-( ) outros

recursos (0 — 0%)

mercado (1 — 50%)

concorrência

(0 — 0%)

(1 — 50%)

n. Após a aprovação e liberação do empréstimo o(a) Sr.(a) obteve algum tipo e apoio
administrativo ou de gerenciamento:

2-( ) não (27 — 67,5%)

1-( ) sim (13 — 32,5%)

o. 0(A) Sr.(a) já solicitou este mesmo tipo de serviço (crédito) a outra fonte:

1-( ) sim (9 — 22,5%)

2-( ) não (31 — 77,5%) — encerre o question.
dos 22,5% que utilizaram outros

p. Qual a fonte emprestadora: (avaliação

empréstimos)
3-(

empréstimo

1-( ) agiota

2-( ) cheque

(1 — 11,12%)

especial

em banco

(5 — 55,55%)

(3 — 33,33%)

)

4-( ) fmanceira
(0 — 0%)
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q. Qual a melhor vantagem que o Banco do Empreendedor oferece em relação a
outra fonte emprestadora, na sua opinião:
1 ( ) facilidade no

2-( ) taxas de juros

3-( ) prazos de

4-( ) outros

acesso (4 — 44,45%)

menores

pagamento (0 — 0%)

(0 — 0%)

-

(5 — 55,55%)

