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RESUMO 
 
 
O microcrédito é uma operação financeira que se distingue das demais pelas 
características singulares de concessões de prazos diferenciados, reduzidas taxas de 
juros e atendimento personalizado. Considerando que o Brasil é um país em 
desenvolvimento e que as atividades empreendedoras são elementos propulsores da 
economia, esta pesquisa pretende ampliar a compreensão acerca das políticas 
públicas, bem como possibilitar a compreensão da importância, vínculos e interações 
com o desenvolvimento local. Neste sentido estabeleceu-se como objetivo geral desta 
dissertação, analisar a política pública de microcrédito com base na atuação do Banco 
do Povo Paulista de Franca (SP) no período de 2010 a 2018. Para atingir a proposta, 
elegeu-se como objetivos específicos, analisar aspectos conceituais e teóricos do 
microcrédito, bem como interações com o desenvolvimento local enquanto política 
pública, considerando o histórico de atendimento, perfil do público atendido e 
características desta Unidade de Crédito Municipal. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa exploratória e descritiva, onde pretende-se delimitar o conhecimento sobre 
a atuação do Programa Banco do Povo Paulista (BPP) e esclarecer as características 
desta política pública. A construção do referencial teórico foi possível por meio de 
pesquisa bibliográfica e documental, elegendo-se para composição do escopo teórico 
e para a revisão da literatura as temáticas de metodologia científica, políticas públicas, 
desenvolvimento e microcrédito. Desse modo, foram utilizados principalmente as 
obras e os estudos de Secchi (2013; 2016), Howlett et al (2013), Di Giovanni (2009), 
Barone et al (2002), Schumpeter (1997), Gonzalez (2017), Yunus (2006), Severino 
(2007), Gil (2008), Marconi e Lakatos (2005), e Bardin (2016). Por meio de entrevistas 
realizadas dentro do ambiente de funcionamento do Banco do Povo Paulista de 
Franca, elegeu-se o gerente regional e agente de crédito, ambos representando a 
totalidade dos dados coletados. A partir das transcrições, aplicou-se a metodologia de 
análise de conteúdo que, por meio de seleção, tratamento e classificação de 
categorias, foram estruturados os resultados deste trabalho. Constatou-se as 
principais características e particularidades do funcionamento da Unidade de Crédito 
Municipal de Franca, sendo possível registrar o histórico de atuação desde a sua 
implantação, além de descrever as fases de instalação e respectivas parcerias que 
viabilizaram esta política pública no município. Nesse sentido, foi possível detalhar a 
estrutura organizacional e a composição da equipe, esclarecendo os cargos, as 
funções, o fluxo de atendimento, as principais atividades dos agentes de crédito e os 
critérios estabelecidos para concessão dos empréstimos. No que tange à atuação e 
ao histórico de atendimentos, foi demonstrado, por meio de mapa e gráficos, a 
distribuição espacial dos contratos liberados no período de 2010 a 2018, bem como 
valores monetários concedidos e número de empréstimos aprovados, destacando o 
perfil e as características do público alvo, com ênfase nos períodos de crescimento e 
reduções significativas do montante concedido. As conclusões desta pesquisa estão 
relacionadas à amplitude desta política pública de microcrédito, presente em mais de 
80% do território estadual. Dentro desta perspectiva, a esfera municipal desempenha 
importante papel na condução do convênio firmado entre o Governo do Estado de São 
Paulo e a Prefeitura Municipal de Franca, tendo os recursos públicos como 
impulsionadores e principais elementos de sustentabilidade do Programa.   
 
Palavras-chave: Microcrédito. Política pública. Desenvolvimento. Banco do Povo 
Paulista de Franca. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Microcredit is a financial operation that is distinguished from the others by the unique 
characteristics of differentiated terms concessions, reduced interest rates and 
personalized service. Considering that Brazil is a developing country and that 
entrepreneurial activities are propellers elements of economy, this research intends to 
increase the understanding of public policies, as well as to understand the importance, 
links and interactions with local development. So, as a general objective of this 
dissertation it was established to analyze the public policy of microcredit based on the 
performance of the “Banco do Povo Paulista de Franca (SP)” in the period from 2010 
to 2018. In order to reach the proposal, analyze conceptual and theoretical aspects of 
microcredit, as well as the interactions with local development as a public policy, 
considering the service history, public profile served and characteristics of this 
Municipal Credit Unit. It is a qualitative exploratory and descriptive research, that it was 
intended to delimit the knowledge about the performance of the Program of the Paulista 
People Bank and clarify the characteristics of this public policy. The construction of the 
theoretical reference was possible through bibliographical and documentary research, 
chosen for the composition of theoretical scope and for the revision of the literature the 
topics of scientific methodology, public policies, development and microcredit. Thus, it 
was used the work and study of Secchi (2013; 2016), Howlett et al (2013), Di Giovanni 
(2009), Barone et al (2002), Schumpeter (1997), Gonzalez (2017), Yunus (2006), 
Severino (2007), Gil (2008), Marconi e Lakatos (2005), e Bardin (2016). Through 
interviews conducted within the operating environment of the “Banco do Povo Paulista 
de Franca (SP)”, the regional manager and the credit agent were elected, both 
representing the totality of the data collected. From the transcripts, it was applied the 
methodology of content analysis, through selection, treatment and classification of 
categories, were structured the results of this work. The main characteristics and 
peculiarities of the operation of Franca Municipal Unit Credit were verified, making 
possible to record the history of operations since its implementation, as well as to 
describe the installation phases and respective partnerships that enabled this public 
policy in the municipality. In this sense, it was possible to detail the organizational 
structure and the composition of the team, clarifying the positions, functions, flow of 
service, main activities of credit agents and the criterion established for granting the 
loans. Regarding the performance and the history of service, it was demonstrated the 
spatial distribution of the contracts released in period from 2010 to 2018, as well as the 
monetary values granted and the number of loans approved, highlighting the profile 
and the target public characteristics, with emphasis on growth periods and significant 
reductions in the amount granted. The conclusions of this research are related to the 
amplitude of this public policy of microcredit, present in more than 80% of the state 
territory. Within this perspective, the municipality performances an important role in 
conduction of the agreement signed between the Government of the State of São 
Paulo and the Municipality of Franca, with public resources as drivers and main 
elements of sustainability of the Program. 
 

 
Keywords: Microcredit. Public policy. Development. Program of the “Banco do Povo 
Paulista de Franca (SP)”. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Para o pai das microfinanças, Muhammad Yunus (2006), o microcrédito 

é capaz de construir um ambiente propício a grandes realizações, projetando na 

sociedade condições para o desenvolvimento das iniciativas empresariais, bem como 

incentivando a busca pela sustentabilidade destas atividades econômicas. Yunus, 

criador do Grameen Bank, estabelece de maneira distinta e inovadora a confiança 

como base para garantia das concessões de crédito. Neste sentido, os procedimentos 

legais e instrumentos jurídicos são os elementos excluídos deste sistema (YUNUS, 

2006).  

Nos países em desenvolvimento, observa-se que o microcrédito está 

intimamente relacionado ao universo das políticas públicas, tendo como 

condicionantes as dificuldades de acesso ao crédito, o crescimento da informalidade 

e o aumento do desemprego. 

É possível encontrar, em diversos estudos acadêmicos, autores que 

definem micro finanças como sendo todos os serviços financeiros prestados à 

população de baixa renda, tais como empréstimos, cartões de crédito, poupança, 

seguro, penhora, dentre outros (SOUZA; ROMEIRO, 2017; FAGUNDES, 2015; 

COSTA, 2017).  

Embora muitos estudos evidenciem a oferta de microcrédito realizada 

por instituições financeiras de grande e pequeno porte, destaca-se, nesta pesquisa, 

uma política pública de geração de emprego e renda. Seu desempenho é garantido 

por meio de um Programa de Microcrédito Produtivo do Estado de São Paulo, 

vinculado à Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e viabilizado em parceria 

com as prefeituras. 

Com o principal objetivo de promover a geração de emprego e renda, o 

Banco do Povo Paulista está voltado à concessão de empréstimos para 

empreendedores formais e informais, associações e cooperativas produtivas. Por 

intermédio de parceria da entre o Governo do Estado de São Paulo e Prefeituras 

Municipais, esta política pública de microcrédito está presente em 542 municípios do 

Estado de São Paulo (BANCO DO POVO PAULISTA, 2018). 
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No Brasil, revelou-se, nas décadas de 80 e 90, notórios programas de 

microcrédito, como é o caso do Programa UNO, presente nos estados de Pernambuco 

e Bahia, e do Crediamigo, idealizado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BARONE et 

al, 2002). 

Considerando que o Brasil é um país em desenvolvimento e que o 

microcrédito pode ser classificado como um instrumento formulador de políticas de 

combate à pobreza e incentivo ao empreendedorismo, pesquisas científicas, como a 

presente, são importantes para o aperfeiçoamento da temática de política pública de 

distribuição de renda. Desta maneira, pode-se compreender e investigar as ações dos 

governos estadual e municipal, que lideram e conduzem este importante programa de 

política pública de microcrédito instalado no Município de Franca (SP).  

A autora Farah, em seu artigo, comenta que a dinâmica social e os 

aspectos locais estão sendo cada vez mais incorporados ao universo acadêmico, 

tanto pela interdisciplinaridade quanto pela importância das investigações que podem 

refletir no próprio ambiente estudado, influenciando a própria agenda de pesquisas 

(FARAH, 2006). 

Diante da relevância do tema do microcrédito, conexões com a ciência 

da política pública e as relações com o desenvolvimento social e local, elegeu-se 

aprofundar estudos e pesquisar a atuação do Banco do Povo Paulista Unidade de 

Franca (SP), analisando-o como uma política pública de desenvolvimento. Sendo este 

um instrumento que viabiliza as operações de cessão de microcrédito para os 

pequenos negócios, pode-se considerá-lo como um elemento que influencia o 

contexto local, multiplicando seus efeitos em todo o Estado.  

A partir do momento em que os esforços das esferas públicas estaduais 

e municipais estabelecem, concretizam e sustentam parcerias para execução de 

programas públicos, como é o caso do Banco do Povo Paulista (BPP), configuram-se 

características de tratamento de problemas públicos e propostas de soluções. Desta 

forma, este trabalho pode contribuir para futuras pesquisas acadêmicas, suscitando a 

investigação da viabilidade destes programas governamentais e, oportunamente, 

delimitando recortes que possam contribuir para análise comparativa dos seus 

resultados.  É possível, ainda, investigar o desempenho de cada unidade no estado 

de São Paulo, ampliando a visão e o entendimento acerca dos investimentos 

realizados na manutenção desta política pública, relacionando-os aos indicadores e 

aos resultados alcançados, e esclarecendo a relação custo-benefício.  
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Foram tratados, neste estudo, a história e conceitos acerca do 

microcrédito, aspectos sociais no que diz respeito ao desenvolvimento local e a 

correlação aos aspectos políticos, enquanto política pública que busca alternativas 

para redução do desemprego e da pobreza.  Partindo dessa premissa, o problema de 

pesquisa deste estudo cingiu à analise da efetividade da política pública do Banco do 

Povo Paulista, instalado no Município de Franca (SP), considerando suas interações 

com o desenvolvimento local.   

Assim, estabeleceu-se como objetivo geral analisar a política pública de 

microcrédito com base na atuação do Banco do Povo Paulista de Franca (SP). Para 

alicerçar e atingir a proposta desta pesquisa, elegeu-se os seguintes objetivos 

específicos:  

a) analisar o microcrédito, considerando aspectos conceituais e teóricos, 

bem como as possíveis interações e vínculos com o desenvolvimento local.  

b) analisar o microcrédito enquanto política pública, tendo em vista a 

atuação do Banco do Povo Paulista de Franca, histórico de atendimentos, perfil do 

público atendido e características desta Unidade de Crédito Municipal. 

Diante do exposto acima, trata-se de uma dissertação de Mestrado, 

relacionada à linha de pesquisa de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social, cuja 

estrutura foi subdividida em seis capítulos.  

O primeiro capítulo, composto pela introdução, delineou a ideia central 

do trabalho, apresentando conceitos e perspectivas, além de justificativas para 

escolha da temática. A relevância do microcrédito, conexões com o universo das 

políticas públicas e interfaces com o desenvolvimento apoiaram a delimitação do 

tema. Em seguida, foram descritos os aspectos relevantes e os objetivos gerais e 

específicos, dando significado ao presente estudo.  

Dando início à composição do referencial teórico desta pesquisa, no 

segundo capítulo, abordou-se a relação entre a política pública e o microcrédito, 

dando ênfase às questões conceituais e demais características, estruturas 

elementares e respectivos enfoques, princípios e etapas do ciclo de políticas públicas, 

diagnóstico, definição e análise do problema, abordagens, critérios e indicadores das 

soluções, análise dos resultados, estruturação e orientações. Para descrição e 

desenvolvimento, elegeu-se a literatura de Secchi (2013; 2016), Di Giovanni (2009), 

Howlett et al (2013). 
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Em seguida, o terceiro capítulo apresentou o microcrédito, considerando 

os aspectos teóricos, conceituais e singularidades, detalhando as interações e 

vínculos com desenvolvimento. Nesta fase, contou-se, principalmente, com os 

autores: Barone (2002), Schumpeter (1997), Gonzalez (2017) e Yunus (2006).   

A composição do quarto capítulo levou em conta o detalhamento do 

programa de política pública de microcrédito em evidência neste estudo, tendo como 

título “O Banco do Povo Paulista como Política Pública de Microcrédito” e os seguintes 

subitens: aspectos conceituais, jurídicos e legislação; Banco do Povo Paulista de 

Franca, atuação local e estrutura, linhas de crédito, normas e requisitos, agentes de 

crédito, papel e atribuições, orientação ao crédito, fluxo de atendimento e materiais; 

público alvo, características, setor e segmento e por último, indicadores, metas e 

resultados. 

No quinto capítulo, apresentaram-se os aspectos metodológicos, 

classificando-se, quanto à abordagem e à natureza, sendo esta uma pesquisa 

qualitativa aplicada. Quantos aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e 

descritiva. Quanto aos procedimentos, utilizou-se pesquisa bibliográfica, documental, 

bem como a observação direta intensiva, registrada em diário de campo e entrevista 

semiestruturada. Os autores Gil (2008), Bardin (2016) e Richardson (1999) deram o 

suporte teórico para a construção deste capítulo, direcionando, a partir da literatura 

estudada, a etapa de coleta de dados qualitativos. O período analisado compreendeu 

um horizonte de 8 anos, tendo em vista a atuação do Banco do Povo Paulista de 

Franca (BPP Franca), no período de 2010 a 2018. 

No sexto capítulo, foram apresentados os resultados, abordando a 

atuação da Unidade de Crédito Municipal de Franca (UCM Franca), mais conhecida 

como BPP de Franca. Para tanto, foram considerados os dados coletados a partir da 

aplicação de pesquisa qualitativa semiestruturada, sendo possível demonstrar a 

evolução dos atendimentos realizados de 2010 a 2018, bem como o volume de 

contratos aprovados e o montante concedido, além de possibilitar a compreensão 

desta política pública. Para tanto, as análises propostas nos objetivos específicos 

deste trabalho foram elaboradas a partir da utilização das pesquisas descritiva e 

analítica, permitindo a investigação do fenômeno social pesquisado.  

Por fim, a conclusão e as referências bibliográficas foram apresentadas. 
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2  A POLÍTICA PÚBLICA E O MICROCRÉDITO 

 

 

Por essência e instrumento de observação de diversos autores, o 

microcrédito está diretamente relacionado às políticas públicas quando suas bases e 

objetivos buscam, como foco, o tratamento dos problemas públicos, tendo como 

metas a redução da pobreza, a geração de emprego e o aumento da renda. 

Partindo desta premissa, foram apresentados neste capítulo os 

seguintes tópicos: aspectos conceituais, características e interfaces da política pública 

com o microcrédito; características e enfoques das estruturas elementares; princípios 

e etapas do ciclo de políticas públicas; diagnóstico e definição do problema público; 

análise de soluções, abordagens, critérios e indicadores; estruturação e orientação 

para análise dos resultados. 

Contemplando o segundo objetivo específico, delimitado nesta pesquisa, 

foram abordados os pressupostos e conclusões de renomados autores, dentre eles, 

Secchi (2013; 2016), Howlett et al (2013), Di Giovanni (2009), Dias e Mattos (2012). 

Dentro da temática de política pública, abordada pelos autores 

mencionados, selecionou-se os principais aspectos teóricos para composição dos 

subitens 2.1, 2.2 e 2.3. Nesta sequência, o referencial teórico deste capítulo conduzirá 

a análise dos dados e resultados, apoiando a estruturação do capítulo 6. 

 

 

2.1  ASPECTOS CONCEITUAIS, CARACTERÍSTICAS E INTERFACES DA 

POLÍTICA PÚBLICA COM O MICROCRÉDITO 

 

 

Para a investigação do microcrédito enquanto política pública, dispõe-se 

de diferentes definições, embora o consenso aponte para o mesmo sentido: o 

tratamento de um problema público.  

Ainda que estudiosos tragam visões distintas, é unânime a preocupação 

com os aspectos públicos, tanto na análise da realidade e contexto locais quanto na 

disposição ao enfrentamento de situações que incomodam a sociedade, buscando 

minimizar e, muitas vezes, resolver esses aspectos. 
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Dando destaque às questões conceituais, para o direcionamento desta 

pesquisa, utilizou-se a abordagem de Secchi (2013), que discute em sua obra os “nós 

conceituais” das políticas públicas. Para ele, o que define se uma política é ou não 

pública é o tratamento de um problema público, e não se o ator, personalidade jurídica, 

é ou não estatal. Neste caso, distingue-se as abordagens estatista e multicêntrica, a 

primeira com atores estatais e a segunda permitindo atores não estatais. 

 

Uma política pública possui dois elementos fundamentais: intencionalidade 
pública e resposta a um problema público; em outras palavras, a razão para 
o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de 
um problema entendido como coletivamente relevante (SECCHI, 2013, p. 2). 

  

Na perspectiva deste autor, política pública é um conceito abstrato que 

se materializa por meio de instrumentos variados. Para aqueles que acreditam em 

espírito, é como dizer que a política pública é uma alma, e esta precisa de um corpo 

para tomar vida (SECCHI, 2013). 

Na visão de Howlett et al (2013), o contexto da política pública forma o 

cenário em que se desenrola o drama de dar respostas aos problemas públicos.  

 

Embora este estágio da policy-making se possa estender para dar cobertura 
a problemas que vão do local ao global, ele não é um quadro de fundo 
uniforme. O universo da política pública está cheio de constelações distintivas 
de atores, ideias e instituições que formam o espaço em que os problemas 
reais são enfrentados e constroem-se as respostas (HOWLETT et al 2013, p. 
98). 

 

Para Chrispino (2016), o conceito de políticas públicas é traçado pelas 

diversas possiblidades de conexão de ações, contribuindo para fazer dela o centro de 

equilíbrio das diferentes forças sociais. Em conformidade ao exposto, Dias e Matos 

(2012) reforçam a importância do poder governamental no amparo às políticas 

públicas, devendo haver um equilíbrio entre o Poder Executivo e o Legislativo. Os 

autores reforçam aspectos chaves que afetam a qualidade de uma política pública: 

estabilidade, adaptabilidade, coerência, coordenação, aplicação efetiva, atenção aos 

interesses públicos e eficiência. 

Em Firmino (2016), os programas de microcrédito têm chamado a 

atenção dos promotores de políticas públicas, sendo considerados como um 

instrumento para atingir metas, tais como a melhoria do bem-estar social, o aumento 
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de emprego e o desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios (FIRMINO, 

2016). 

Portanto, pode-se afirmar que o microcrédito está associado à política 

pública quando o seu foco é tratar problemas públicos, e seus objetivos estão 

relacionados à redução da pobreza, ao aumento da renda e à geração de emprego. 

Dentro do contexto da realidade brasileira, Mendes et al (2010) fazem uma 

reflexão sobre o modo como as políticas públicas locais são desenvolvidas e a ligação 

estabelecida na condição de vida dos cidadãos. Nesta perspectiva, apontam que: 

  

As ações e serviços precisam ser planejados e programados 
concomitantemente com as necessidades da população, realidade local e de 
acordo com as condições de vida a qual estão sendo desenvolvidas. Essas 
reflexões, ainda que difíceis, pela variedade de fatores que influenciam direta 
e indiretamente, devem ser consideradas. Não se pode apenas planejar 
políticas públicas sem antes avaliar a necessidade local (MENDES et al, 
2010, p. 13). 

 

O tema da concessão de pequenos créditos já faz parte da agenda de 

debates das políticas públicas no que se refere as tentativas de combate à pobreza, 

quanto à viabilização de oportunidades para micro e pequenos empreendedores que 

buscam o aumento da renda por meio de atividades empresariais. 

Neste contexto, faz-se necessário compreender as bases teóricas que 

direcionam esta pesquisa no vasto universo bibliográfico das políticas públicas. Para 

tal, adotou-se o estudo de Howlett et al (2013), que traz uma abordagem integral, 

ciclos e subsistemas das public policies. A compreensão deste tema ampliou o 

repertório e possibilitou a análise dos dados coletados, culminando na apresentação 

dos resultados descritos no capítulo 6. 

 

 

2.2  ESTRUTURAS ELEMENTARES: CARACTERIZAÇÃO E ENFOQUES 

 

 

Dando início à proposta de reflexão e análise da política pública de 

microcrédito, tendo como base uma abordagem integrada, foram consideradas as 

“Estruturas Elementares”, de Di Giovanni (2009). O autor, insatisfeito com os modelos 

disponíveis, propõe que a política pública não seja simplesmente uma intervenção do 

Estado numa situação social considerada problemática.  
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Mais do que isso, pensa a política pública como uma forma contemporânea 
de exercício do poder nas sociedades democráticas, resultante de uma 
complexa interação entre o Estado e a sociedade, entendida aqui num 
sentido amplo, que inclui as relações sociais travadas também no campo da 
economia (DI GIOVANNI, 2009, p. 18). 

 

Dentro deste contexto, diferentes angulações destacam os aspectos 

formais, materiais, substanciais e simbólicos, tratando estas configurações e 

considerando o movimento entre a observação histórica e a construção teórica, 

podendo destacar a singularidade de cada elemento. Ainda na visão de Di Giovanni 

(2009), a teoria trata os elementos primários que estão presentes em todas as políticas 

públicas, e o mais relevante é reconhecer e estabelecer entre eles uma relação que 

resulte em totalidades estruturadas, discretas, observando-se certa dose de 

subjetividade. Portanto, afirma que a subjetividade está presente quando o olhar do 

observador seleciona os aspectos objetivos da realidade que observará. 

Para Secchi (2013), a essência da política pública está na relação com 

o problema público, podendo classificar como secundários os demais aspectos.  

Nessa perspectiva, o autor argumenta que a estrutura da política pública deve ser 

vista como uma diretriz a ser ou não seguida pelos atores envolvidos. No que diz 

respeito à tomada de decisões, em sua obra, aborda a importância da conversão das 

intenções em ações, evidenciando a capacidade de influência que os indivíduos, 

organizações e grupos podem desempenhar no processo decisório. 

A esse respeito, Dias e Matos (2012) comentam que, para 

implementação da política pública, a participação, o diálogo e a cooperação são 

elementos fundamentais, podendo facilitar a compreensão e a sinergia entre os atores 

e protagonistas.  

Para detalhar as interfaces instaladas nesse ambiente, elegeu-se citar 

os quatro diferentes ângulos de observação, discriminados por Di Giovanni (2009), 

são eles: a) estrutura formal: teoria, práticas e resultados; b) estrutura substantiva: 

atores, interesses e regras; c) estrutura material, composta por: financiamento, 

suporte, custos; d) estrutura simbólica: valores, saberes e linguagens (DI GIOVANNI, 

2009). 

A partir destes conceitos, é possível observar as estruturas elementares 

da política pública de microcrédito do BPP, levando em conta a atuação no território 

estadual e as características da unidade local do Município de Franca (SP). 
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2.3  CICLOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PRINCÍPIOS E ETAPAS 

 

 

O ciclo de políticas públicas significa as etapas ou fases que formam um 

encadeamento lógico ou sequência lógica, sendo esta uma importante ferramenta de 

análise de política pública. Em Dias e Matos (2012), destacam-se as possibilidades 

de apontar, em cada etapa, os atores e desafios, bem como suas respectivas 

participações ao longo de todo o ciclo, tendo variações de quatro a sete estágios.  

Diante desta importante ferramenta pedagógica do universo das 

políticas públicas, a abordagem de Secchi (2016) complementa a fundamentação 

deste tema. Em sua obra, apresenta o ciclo em sete fases: a) identificação dos 

problemas; b) formação da agenda; c) formulação de alternativas; d) tomada de 

decisões; e) implementação; f) avaliação; g) extinção (SECCHI, 2016). 

Considerando esses aspectos teóricos e as visitas realizadas durante a 

coleta de dados, foi possível compreender e analisar as informações que estruturam 

a composição do capítulo 6. Vale ressaltar que, durante os primeiros contatos com a 

unidade do BPP de Franca, identificou-se a ausência de mecanismos de medição de 

indicadores do programa, o que motivou a continuidade da investigação deste 

assunto, destacando como parte para composição do roteiro de entrevistas, utilizados 

e descritos na fase de coleta dos dados. 

 

   

2.3.1  Análise do problema: diagnóstico e definição 

 

 

Com intuito de compreender o problema para o qual este Programa de 

Microcrédito foi desenhado e seus dilemas, elegeu-se a literatura de Secchi (2016). O 

autor realiza, em sua obra, a apresentação de duas correntes metodológicas: a 

abordagem racionalista e a abordagem argumentativa. Na visão de Secchi: 

 

Ambos os métodos dependem de um bom diagnóstico do problema público. 
Seja pelo caminho racionalista ou pelo caminho argumentativo, o produto da 
análise será a recomendação de uma política, um programa, uma campanha, 
um projeto, uma obra, uma lei ou uma ação pública (SECCHI, 2016, prefácio). 
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Por outro lado, Mendes et al (2010) argumentam que a formulação das 

políticas públicas e o processo de implementação são, acima de tudo, atos políticos, 

atendendo aos interesses de grupos que podem influenciar o sistema (MENDES et al 

2010). 

 

[...] políticas públicas são produtos de um intrincado processo de pressões 
políticas exercidas por grupos da sociedade civil, bem organizados e 
influentes politicamente, e das predisposições políticas do governo em se 
sensibilizar acerca dessas pressões. Esses grupos são detentores de 
agendas bem desenvolvidas e de redes de comunicação estabelecidas que 
permitem influenciar os tomadores de decisões dos Poderes Executivos a 
alocarem recursos e executarem políticas públicas de governo nos três níveis 
de poder: o federal, o estadual e o municipal (MENDES et al, 2010, p 5). 

 

A partir das ideias expostas acima, o presente estudo possibilitou ampliar 

a compreensão e perceber diferentes contextos onde se instalam as políticas públicas, 

bem como o tratamento de um problema público como evidência para configuração 

de programas governamentais. Desse modo, as inferências foram descritas pela 

pesquisadora, apoiando a construção do capítulo 7 desta dissertação. 

 

 

2.3.2  Análise das soluções: abordagens, critérios e indicadores 

 

 

Para compreender e fundamentar a discussão a respeito da participação 

das esferas estaduais e municipais, tanto do poder público quanto da sociedade de 

processos, foi utilizado Dias e Matos (2012), que dividem os chamados “mecanismos 

de participação”, sendo eles:  os conselhos e fundos municipais; a participação das 

esferas estadual e municipal; e a importância do Município para o desenvolvimento 

das políticas públicas.  

 

Os municípios podem assumir a responsabilidade pelo seu próprio 
desenvolvimento, aproveitando suas vocações econômicas, seus recursos e 
potencialidades. O governo municipal tem um papel de destaque a realizar 
para gerar emprego, renda, dinamizar o comércio, o turismo, apoiar o 
associativismo e estimular a sustentabilidade dos programas sociais e de 
apoio solidário (DIAS; MATOS, 2012, p. 30). 

 

Neste sentido, é importante ressaltar a visão de Howlett et al (2013), que 

cita a importância da autonomia dos processos burocráticos em relação aos líderes e 
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ao ambiente político em que está inserida. Neste estudo, os autores comentam que a 

burocracia deve ser forte e de caráter profissional, isenta da interferência dos políticos 

e suas respectivas rotinas (HOWLETT et al, 2013). 

A esse respeito, nesta pesquisa, identificou-se a estrutura jurídica e parte 

dos processos burocráticos que conduzem o andamento das rotinas operacionais, 

caracterizando a participação das esferas estaduais e municipais. Estas informações 

serão detalhadas nos capítulos 4 e 6.   
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3  O MICROCRÉDITO E O DESENVOLVIMENTO 

 

 

O conceito de microcrédito adotado neste estudo é o de microcrédito 

produtivo, entendido como a atividade de conceder crédito aos pequenos negócios, 

diferenciando-se das operações financeiras tradicionais pela metodologia específica 

utilizada. 

Para compor o referencial teórico deste capítulo, sua estrutura foi 

dividida em duas partes, em que os aspectos teóricos, conceitos e singularidades 

foram tratados no item 3.1, e, na sequência, no item 3.2, o microcrédito como 

ferramenta para o desenvolvimento, interações e vínculos. 

  

 

3.1  MICROCRÉDITO ASPECTOS TEÓRICOS, CONCEITOS E SINGULARIDADES 

   

 

Diferentemente do modelo tradicional, adotado pelo sistema financeiro, 

este programa está alicerçado em três pilares: o aval solidário, a análise prévia e o 

acompanhamento dos agentes de crédito. A esse respeito, Barone et al (2002) 

definem que o microcrédito é a concessão de empréstimos de baixo valor aos 

pequenos empreendedores informais e as microempresas sem acesso ao sistema 

financeiro tradicional, principalmente por não terem como oferecer garantias reais. É 

um crédito destinado à produção e é concedido com o uso de metodologia específica 

(BARONE et al, 2002). 

Deste modo, nota-se a presença de elementos singulares, que permitem 

uma relação de aproximação entre tomadores e credores, prestigiando o 

relacionamento e a significativa redução dos procedimentos burocráticos comuns ao 

sistema financeiro tradicional.  

Na visão de Mucha (2017), o microcrédito tem sido estudado como 

instrumento de combate à pobreza e promotor da inclusão social daqueles que são 

excluídos do sistema financeiro tradicional.  

Segundo Gonzalez et al (2017), microcrédito é diferente de crédito micro, 

não sendo adequado classificar operações de valores mais baixos, como microcrédito, 
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pois, nesta lógica, boa parte dos empréstimos realizados pelas financeiras também 

estariam inseridos nessa categoria. Ainda na visão destes autores, não se trata de 

operações financeiras de valores mais baixos, mas sim da presença de elementos 

que permitam uma relação de aproximação entre os tomadores e credores.  

Em sua obra, Gonzalez (2017) argumenta que a melhor estratégia para 

classificar uma operação como sendo de microcrédito é verificar a presença de 

mecanismos que promovam a proximidade entre ofertantes e demandantes de 

crédito. Essa proximidade pode ser entendida em seu sentido mais direto, 

particularidade daquilo que se encontra próximo, vizinho ou não distante, e está 

associada aos atributos como familiaridade e intimidade (GONZALEZ, 2017).  

Nesse sentido, o autor afirma que existe um relacionamento estreito 

entre os clientes e o agente, sobretudo pelo último, muitas vezes, residir nos arredores 

ou no próprio bairro dos credores. O agente tem melhores condições de assegurar 

que o crédito oferecido leve em consideração as necessidades integrais do cliente, 

assim como a sua capacidade de pagamento (GONZALEZ, 2017). 

De maneira singular, o microcrédito se diferencia das demais 

concessões financeiras, permitindo aos clientes o acesso a prazos diferenciados, 

reduzidas taxas de juros, atendimento personalizado, estreitos canais de 

comunicação, dentre outros. Os aspectos locais são levados em consideração e serão 

abordados no próximo capítulo, em que as relações com o desenvolvimento serão 

comentadas. 

Um ponto relevante nesta discussão é o papel do agente de crédito, 

personagem principal nas operações de microcrédito, cuja estreita interação é 

fundamental na avaliação e observação do perfil do cliente, sendo capaz de analisar 

a viabilidade da operação pela metodologia do BPP.  

Soares et al (2011) comentam a respeito da necessidade de um 

acompanhamento regular dos clientes e dos processos de seleção, responsabilidade 

dos agentes de crédito, treinados para realizar uma boa leitura dos potenciais clientes 

e do mercado em que estão inseridos. 

No artigo de Souza e Romeiro (2017), o acesso facilitado para pequenos 

empreendimentos, por meio de linhas de crédito, é promovido por Organizações de 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Sociedades de Crédito ao 

Microempreendedor (SCM), Organizações Não Governamentais (ONGs), 

Cooperativas de Crédito e Programas Governamentais. Estes programas são 
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instituídos e gerenciados por meio de leis e normativas dos Estados e Municípios 

(SOUZA; ROMEIRO, 2017). Neste caso, encontra-se o Banco do Povo Paulista, um 

programa de política pública do Estado de São Paulo. 

Para o autor Santos (2010), existem os modelos legais, desenvolvidos 

por ONGs, OSCIP, SCM e Cooperativas de Crédito, e o modelo operacional, 

conhecido como Banco do Povo Paulista. Na visão deste autor, o grande destaque 

deste último modelo é o agente de crédito, responsável pela construção do 

relacionamento com o cliente. 

Em diversos estudos, nota-se a presença de classificações e tentativas 

de enquadramento das personalidades jurídicas, legitimadas pelo Banco Central do 

Brasil, que exercem o papel de agentes financeiros neste contexto das microfinanças.        

Para esta pesquisa e como foco desta investigação, adotou-se um 

Programa Governamental, instituído por meio de lei, normativas e acordos entre o 

Estado de São Paulo e respectivos Municípios. 

 

 

3.2  O MICROCRÉDITO COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 

Mucha (2017), em sua tese, relata que, ao longo dos últimos 40 anos, a 

expansão mundial deste instrumento de alavancagem de micronegócios, dirigido aos 

excluídos do crédito convencional por dificuldades de prestação de garantias reais, 

tem-se revelado, em si mesmo, fonte de inovação, dando origem ao conceito de 

microfinanças.  Estas podem ser definidas como conjunto de instrumentos financeiros 

desenhado para o apoio aos excluídos do crédito e resulta de um alargamento do 

conceito tradicional de microcrédito a outras áreas de atuação que lhe são contíguas 

e que potenciam o seu desenvolvimento (MUCHA, 2017). 

Partindo desta citação, é importante destacar a contribuição de 

Muhammad Yunus (2006) para a história mundial do microcrédito, tendo como 

exemplo a experiência realizada em Bangladesch, detalhada no terceiro capítulo. Este 

professor, pioneiro, afirma, em suas obras, que o microcrédito é capaz de mudar a 

situação econômica e pessoal, além de impactar no social e na política. 

Yunus (2006), conhecido como o banqueiro dos pobres, afirmou que, se 

a economia fosse uma genuína ciência social, os economistas teriam descoberto que 
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o crédito é uma poderosa arma socioeconômica: “[...] teriam reconhecido a 

necessidade de promover o crédito como um direito humano e teriam desenvolvido 

um sistema que garantisse esse direito a todas as pessoas” (YUNUS, 2006, p. 313). 

Buscando um equilíbrio entre o social e o econômico, Schumpeter (1997) 

afirma que o crédito é essencialmente a criação de poder de compra com o propósito 

de transferi-lo ao empresário, mas não simplesmente a transferência do poder de 

compra existente. A criação de poder de compra caracteriza, em princípio, o método 

pelo qual o desenvolvimento é levado a cabo num sistema com propriedade privada 

e divisão do trabalho.  

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: significa confiar-lhe forças produtivas. É 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). 

Um estudo envolvendo 80 países, encomendado pelo Departamento de 

Economia de Países do Banco Mundial, como arte de um esforço para investigar como 

políticas nacionais podem afetar o crescimento de longo prazo, e concluído em 1993, 

pelos economistas professores Robert King e Ross Levine, confirmou que a relação 

schumpeteriana entre crédito e desenvolvimento, entre 1960 e 1989, envolvendo 

várias medidas de financiamentos, correlacionaram-se plenamente com as taxas de 

crescimento do capital fixo, do PIB per capita e do aumento da produtividade total. 

Atestaram, então, que Schumpeter estava certo acerca da importância do crédito no 

processo de desenvolvimento. 

Seguindo esta ótica, em sua tese, Firmino (2016) concluiu que:  

 

Os resultados dos últimos dois anos demonstram a importância do 
microcrédito na criação de emprego e no combate à exclusão social. Nos 
anos 2013 e 2014 foram criados 343 novos postos de trabalho para um total 
de crédito de 2.512.154,00 euros (FIRMINO, 2016, p. 49). 

 

Sem dúvida, este modelo de concessão de crédito estabelece conexões 

com as diversas nomenclaturas do desenvolvimento, sendo possível incluir nesta 

discussão o tema da sustentabilidade. É importante destacar, dentro desta percepção, 

que o microcrédito sustentável poderia promover, além do desenvolvimento local, 
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social e econômico, um formato cíclico que permitisse, além da sustentação das 

operações, uma mudança social.  

No que diz respeito ao comportamento, estes empreendedores, diante 

dos seus “próprios postos de trabalho”, geram os famosos “auto empregos”, se 

comprometendo genuinamente com os princípios da sustentabilidade. Este assunto 

será retomado na conclusão do trabalho, incluindo propostas e sugestões para o 

programa.  

Avançando dentro do contexto de sustentabilidade e conectando ao 

tema empreendedorismo social, a proposta de análise foco desta dissertação pode 

favorecer o surgimento de novas percepções.  

Neste sentido, Schindler e Vieira (2007) comentam:  

 

Uma importante estratégia utilizada por empreendedores (as) e líderes 
sociais é influenciar políticas públicas, ou seja, contribuir para a construção, 
implementação e fiscalização de políticas públicas para assim gerar 
mudanças sistêmicas rumo a modelos de desenvolvimento humano 
sustentável. Em geral, frente aos problemas sociais, líderes e 
empreendedores (as) buscam soluções que alcancem impacto positivo em 
pequenas comunidades ou mesmo em grandes regiões (SCHINDLER; 
VIEIRA, 2007, p. 11). 

 

Superadas as questões pertinentes ao microcrédito, Mattei e Silva 

(2018), destacam a diferença que esta operação financeira pode exercer na vida das 

pessoas, que, muitas vezes, estão impossibilitadas de pleitear recursos juntos aos 

agentes tradicionais, e buscam alternativas em intermediários informais, agiotas e 

mercadores, pagando altas taxas de juros. Na visão destes autores, o 

desenvolvimento local e o microcrédito estão “intimamente ligados”. Pode ser 

apontado como uma alavanca de potencialidades, devendo ser articulado ao conjunto 

de políticas que contemplem um plano de desenvolvimento econômico, tanto nas 

esferas local, estadual e nacional. 

Em estudo recente, os autores Vieira e Barbosa (2017) concluíram que 

o microcrédito afeta, de maneira positiva, os fluxos de caixas dos pequenos negócios, 

na medida em que possibilitam as compras à vista, com descontos superiores aos 

juros pagos no microfinanciamento. 

Silva et al (2016) verificaram a influência do microcrédito no 

desenvolvimento das microempresas e na qualidade de vida de 250 mutuários no 

Estado de Minas Gerais. Segundo a pesquisa quantitativa, os autores relataram que 
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as empresas apresentaram significativas mudanças, tanto na realidade dos negócios 

quanto na vida dos proprietários, destacando o microcrédito como fator para o 

desenvolvimento.  

Por outro lado, diante dos impactos positivos comentados até o presente 

momento, seria interessante poder relacionar os índices de inadimplência presentes 

no histórico destas operações. Em diversos trabalhos, estes percentuais são 

caracterizados como um dos fatores que comprometem a viabilidade da operação de 

microcrédito liderada pela iniciativa privada.  

Sendo o BPP um programa mantido pelo orçamento público, percebeu-

se, até o momento, que não há mecanismos de avaliação com foco neste indicador. 

Desta maneira, pretende-se investigar estes dados e consultar a Coordenação 

estadual do programa, averiguando evidências para idealização desta análise. 
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4  O BANCO DO POVO PAULISTA COMO POLÍTICA PÚBLICA 

  

 

Este capítulo foi dividido em aspectos conceituais, históricos e 

legislativos, apresentando tanto as informações referentes às origens e características 

do BPP quanto as evidências dos elementos que caracterizam este Programa como 

uma política pública de microcrédito. O objetivo é demonstrar o funcionamento do BPP 

de Franca. Sendo assim, foram apresentadas informações a respeito de sua atuação, 

local e estrutura, linhas de crédito disponíveis, papel e atribuições dos agentes de 

crédito, características do público alvo atendido, além dos principais indicadores e 

metas do programa.  

 

 

4.1  ASPECTOS CONCEITUAIS, HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO 

 

 

A inspiração para este programa surgiu a partir da renomada e notória 

experiência do Banco Grameen, idealizado por Muhammad Yunus, em Bangladesh, 

um dos países mais pobres do mundo. Este renomado professor de economia, nos 

anos 70, iniciou um significativo projeto de concessão de crédito aos pobres, que 

marcou mundialmente a história do sistema financeiro. Para Yunus (2006), o crédito 

é uma poderosa arma socioeconômica, que deveria ser garantida a todas as pessoas 

como um direito. 

Neste mesmo período, no Brasil, nos estados de Pernambuco e da 

Bahia, a história do microcrédito é marcada pelo Programa UNO, que, por meio da 

formação intensa de agentes de crédito especialistas no setor informal, contribuiu 

como referência para a expansão dos programas de microcrédito na América Latina.  

Em 1998, é lançado pelo Banco do Nordeste do Brasil, o Crediamigo, atendendo 

pequenos empreendedores do Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Atualmente, é considerado como o maior Programa de Microcrédito Produtivo 

Orientado da América do Sul (BANCO DO NORDESTE, 2018). 

Conhecido como Banco do Povo Paulista (BPP), o Fundo de 

Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo é um programa de 
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microcrédito que tem o objetivo de favorecer pequenos empreendedores de baixa 

renda. Instituído em 1997, pela Lei de nº 9.533, de 30 de abril de 1997, e 

regulamentado em 1998 pelo Decreto de nº 43.283, de 3 de julho de 1998, atua na 

concessão de linhas de crédito e está presente em mais de 500 Municípios do Estado.  

Com a finalidade de gerar emprego e renda, e desenvolvido pelo 

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Emprego e Relações do 

Trabalho (SERT), em parceria com as prefeituras, disponibiliza linhas de microcrédito 

destinadas ao desenvolvimento dos empreendedores de baixa renda. Desde o 

segundo semestre de 2018, a administração e gestão do Fundo são 

responsabilidades da Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo. 

No que diz respeito aos recursos aportados, o Governo Estadual 

participa com 90% e a Prefeitura com 10%, além de ser a responsável pela 

infraestrutura, espaço físico, recursos humanos e manutenção do local.  Para garantir 

a sustentabilidade do BPP e viabilizar o acesso às linhas de financiamento, o Governo 

do Estado instituiu a Lei nº 10.016, de 29 de junho de 1998, o Fundo de Aval do Estado 

de São Paulo (FDA), sendo seu uso obrigatório nas operações de pessoas jurídicas. 

Sua estrutura operacional é dividida da seguinte maneira: 

 

Figura 1 - Estrutura organizacional Banco do Povo Paulista 

 
Fonte: Manual informativo Banco do Povo Paulista, 2018, adaptado pela autora. 

 

Vale ressaltar que a nomenclatura deste Programa é composta pela 

palavra Paulista, indicando que esta política pública está presente no Estado de São 

Paulo. Há registros de outros bancos dentro do Estado denominados Bancos do Povo, 

porém, são conduzidos pela iniciativa privada. 

Coordenação de 
políticas de 

empreendedorismo

Suporte Financeiro Treinamento Contraladoria CCO Bonificação Convênios

Banco do Povo Paulista
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4.2  LINHAS DE CRÉDITO, NORMAS E REQUISITOS 

  

 

As linhas de créditos disponíveis são destinadas ao capital de giro, 

investimento fixo e misto. As taxas de juros são pré-fixadas no valor de 0,35% ao mês. 

A documentação exigida para pessoas físicas, como em qualquer instituição 

financeira, são documentos pessoais, tanto do cliente quanto do cônjuge, certidões, 

comprovante de endereço, dados de conta bancária e orçamento do bem a ser 

financiado. Para capital de giro, notas fiscais de compras dos últimos três meses. As 

pessoas jurídicas, enquadradas dentro dos limites de faturamento estipulados pelo 

programa, precisam apresentar cartão da empresa, cujo solicitante deve ser o mesmo 

cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Para os segmentos 

do comércio e da indústria, é obrigatória a apresentação da inscrição estadual, e para 

o setor de serviços a apresentação da inscrição municipal, bem como documentos 

pessoais dos responsáveis pela empresa. 

De acordo com o histórico de redução e aumento de limites, divulgado 

pelo Governo do Estado de São Paulo, a taxa de juros do BPP variou de 1% a 0,35% 

ao mês. Segundo notícia divulgada no portal da SERT, as principais razões para 

redução da taxa e aumento do limite foram a alta da inflação e a contração de crédito 

no ano de 2014.   

 

Tabela 1 – Histórico de redução de juros e aumento de limite 

Período Taxa de juros (ao mês) Limite de empréstimos 

setembro de 1998 1% R$ 5 mil 

setembro de 2009 0,7% R$ 7,5 mil 

novembro de 2011 0,5% R$ 15 mil 

fevereiro de 2014 0,35% R$ 20 mi 

Fonte: SERT, 2014, adaptado pela autora. 

 

Para pleitear o crédito, é necessário comprovar atividade produtiva, 

residir ou possuir um empreendimento há mais de dois anos no Município, não 

ultrapassar faturamento bruto de até R$ 360.000,00 nos últimos 12 meses e não 

possuir restrições cadastrais. São potenciais clientes os empreendedores formais ou 

informais, produtores rurais, Microempreendedores Individuais (MEIs), associações 

produtivas formalmente constituídas e cooperativas.  
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As garantias exigidas podem ser apresentadas por devedor solidário, 

sem restrição cadastral e alienação fiduciária para veículos e semelhantes. 

Diferentemente do sistema financeiro tradicional, o BPP contempla 

cidadãos em atividades informais, que comprovem suas atividades empreendedoras, 

ofertando reduzida taxa de juros e critérios especiais para análise da capacidade de 

pagamento. 

 

 

4.3  AGENTES DE CRÉDITO, PAPEL E ATRIBUIÇÕES 

 

 

O agente de crédito é o responsável pelo atendimento dos 

empreendedores em cada Município, apresentando soluções a fim de lhes oferecer 

as linhas de crédito e realizar as constatações necessárias para a deliberação das 

solicitações demandadas. Dessa forma, cuida do cadastro do tomador, gerindo sua 

carteira e monitorando a fase pós-crédito.  

Suas principais obrigações são: zelar pelo bom atendimento do BPP e 

pela manutenção adequada, e conservação de todos os itens e equipamentos 

disponibilizados; assumir total responsabilidade pela gestão dos contratos contidos 

em sua carteira; atender clientes, conferir documentos apresentados pelos 

proponentes, averiguar equipamentos do empreendimento, bem como conferir as 

informações prestadas pelos empreendedores, emitindo parecer conclusivo sobre a 

viabilidade ou não do pedido de financiamento.  

Tendo como importante papel o relacionamento com os clientes, futuros 

tomadores de crédito, os agentes são responsáveis por disponibilizar os documentos 

necessários à formalização do crédito, sendo encarregados de receber toda a 

documentação de formalização, digitalizar e executar as tarefas do pós-crédito de 

cada operação efetuada. Uma das principais atribuições destes agentes é a gestão 

da carteira de créditos, devendo zelar pela qualidade das operações, acompanhar a 

quitação das parcelas e manter sigilo de todos os dados pessoais e respectivas 

operações financeiras. 

Para ser um agente de crédito é necessário ter mais de 18 anos, não 

exercer cargo político eletivo, ter disponibilidade para realizar atividades externas, 

possuir a condição de servidor público municipal, efetivo ou comissionado, em cargo 
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da administração direta do Município. Conforme estabelecido no documento interno 

do Programa, manual normativo versão 3.2 de outubro de 2018, também são 

exigências: possuir nível técnico/superior completo ou em andamento, ter 

conhecimentos básicos em matemática, contabilidade, economia e informática.  

Todos os agentes recebem treinamento necessário para o desempenho 

da função. Constitui-se como parte da etapa de classificação: prova de seleção, aulas 

expositivas e avalição. Este profissional deve ter disponibilidade para trabalhar na 

unidade física de crédito do BPP em tempo integral, não podendo exercer qualquer 

outra atividade enquanto exercer a função de agente.  

Diante do exposto, o papel do agente de crédito é fundamental, sendo o 

responsável pelo relacionamento entre a instituição de microcrédito e o 

empreendedor. 

 

 

4.4  ORIENTAÇÃO AO CRÉDITO: FLUXO DE ATENDIMENTO E MATERIAIS  

 

 

A análise documental é de responsabilidade dos agentes de crédito, que 

realizam as entrevistas no balcão de atendimento, registrando dados pessoais, 

informações da empresa e finalidade do crédito. Após entrega dos documentos e 

análise dos dados, os agentes realizam visitas para comprovação dos dados 

informados, tanto para submeter à aprovação do recurso quanto para comprovar 

utilização. Posteriormente, o processo é encaminhado para o Conselho Estadual, que 

analisa toda a documentação e emite o parecer. 

Para o empreendedor que está dando os seus primeiros passos, ou seja, 

iniciando sua primeira atividade econômica, o Banco do Povo Paulista, fornece um 

curso à distância. Este material didático foi produzido pela Escola do Empreendedor 

Paulista, criada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do 

Emprego e Relações do Trabalho, em parceria com a Fundação Padre Anchieta.  

O agente de crédito, ao orientar o empreendedor a respeito das linhas 

de crédito e dos procedimentos, identifica o estágio e o grau de maturidade 

empresarial, entregando aos clientes que apresentam o perfil básico e de iniciantes o 

“kit de capacitação”, assim denominado por eles.  
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Trata-se de um curso gratuito de nível básico, composto por 10 cartilhas, 

contendo 30 páginas cada, produzidas a partir de histórias em quadrinhos com 

personagens animados que ilustram o dia-a-dia dos empreendedores, exercícios, 

resumos e testes, como caça-palavras e palavras cruzadas, vídeo-aulas gravadas em 

DVD, além de diversas informações disponíveis na internet, dentro do ambiente virtual 

da Escola do Empreendedor. 

Para compreensão e visualização do material completo, as cartilhas 

foram organizadas e separadas por numeração, título e principais temas abordados, 

conforme quadro 1. 

 

Quadro 1 – Composição cartilhas curso básico de gestão 

COMPOSIÇÃO CARTILHAS CURSO BÁSICO DE GESTÃO – BANCO DO POVO PAULISTA 

Cartilha 1 – Empreendedorismo na Prática Cartilha 2 – Atendimento ao Cliente 

- Características empreendedoras 

- Qualidade de um empreendedor 

- Planejamento e controle 

- Inovação e oportunidades de negócio 

- Parcerias 

- Conceitos e tipos de clientes 

- Atendimento e qualidade 

- Produtos, diferenciais e distribuição 

- Mapeamento e relacionamento com clientes 

- Principais erros no atendimento 

Cartilha 3 – Consumidor e Fornecedor  Cartilha 4 – Ações de Marketing 

- Lei da oferta e da procura 

- Mercado e tipos de Consumidores 

- Fornecedores 

- Conceitos e história do marketing 

- Ações de marketing 

- Principais estratégias 

Cartilha 5 – Formalização Cartilha 6 – Formação de Preço 

- Razões para formalizar 

- Tipos de empresa 

- Obrigações fiscais, impostos e benefícios 

- Como definir e formar preços 

- Concorrência 

- Estratégias de precificação 

Cartilha 7 – Vendas e Ganhos Cartilha 8 – Gestão Financeira 

- Caso de sucesso e história das vendas 

- Planejamento e monitoramento de vendas 

- Reuniões de equipe 

- Demonstração do produto 

- Diferenciais e tipos de ganhos 

- Conceito de gestão financeira 

- Controle de vendas 

- Apuração resultado empresa 

- Controle de caixa e indicadores 

- Gestão do MEI 

Cartilha 9 – Higiene e Segurança Cartilha 10 – Sustentabilidade 

- Saúde, limpeza e higiene 

- Padronização  

- Segurança 

- Principais riscos 

- Desenvolvimento sustentável e social 

- Desenvolvimento econômico 

- Faça a diferença e invista no futuro 

- Parcerias e conscientização 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Durante as visitas, foi possível identificar que este material é distribuído 

gratuitamente para aqueles que estão iniciando os primeiros processos para abertura 

de uma empresa. No entanto, não se trata de um curso presencial, mas sim da entrega 

de materiais e conteúdo que incentivam os futuros empresários a buscarem 

autonomia e ampliação do conhecimento em gestão empresarial. A entrega é 

realizada pessoalmente pelos agentes de crédito, que apresentam as cartilhas e 

orientam a devida utilização.  

 

 

4.5  INDICADORES, METAS E RESULTADOS 

 

 

Conforme manual normativo do BPP, este programa de política pública 

foi criado para concessão de linhas de crédito aos pequenos empreendedores de 

baixa renda. Para a coordenação estadual, essa dinâmica tem reflexo positivo na 

economia local e nas questões sociais dos municípios contemplados pelo programa. 

Ainda na visão deles, no curto prazo, proporciona o aumento da renda, e, no longo 

prazo, incentiva a formalização de novos negócios, resultando no aumento da 

arrecadação do Estado.  

Pode-se perceber que, em linhas gerais, essas convicções 

acompanham a evolução e a manutenção desta política pública, presente há 20 anos 

no Estado de São Paulo, porém, não foi possível registrar mecanismos internos de 

acompanhamento, nem tão pouco estudos científicos que pudessem contribuir na 

avaliação direta destes indicadores.  

Os números atualmente acompanhados pelo programa são pertinentes 

ao volume de recursos monetários concedidos e número de contratos aprovados, bem 

como carteira ativa de inadimplentes, ficando evidente, nesta pesquisa, os aspectos 

técnicos e operacionais que direcionam o trabalho das equipes de atendimento do 

BPP. 

Outro ponto interessante a ser investigado, comentado no capítulo 7, é 

a proporção de pessoas físicas e jurídicas atendidas pelo programa, e, por esta razão, 

no capítulo 6, foram detalhadas as averiguações oriundas do estudo proposto nessa 

dissertação.  
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5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos e as ferramentas 

que foram utilizadas no desenvolvimento desta pesquisa, demonstrando sua 

estruturação, foco empírico, recursos para acesso às fontes e dados, bem como 

instrumentos que foram empregados na análise das informações e respectivos 

resultados. 

Na visão de Gil (2008), método é o caminho que será percorrido para 

atingir determinado objetivo, e método científico é o procedimento intelectual adotado 

para alcançar o conhecimento esperado. 

Marconi e Lakatos (2005) definem que a investigação científica é um 

conjunto de normas e procedimentos utilizados para obtenção de resultados mais 

confiáveis. Na visão destas autoras, o método científico pode ser dividido em quatro 

etapas: a observação, a experimentação, a interpretação e a conclusão.  

A partir destes elementos, observou-se a relevância do tema do 

microcrédito, que propõe aproximar os pequenos empreendedores do mercado 

financeiro, confirmando, assim, o interesse pela investigação e a importância da 

temática no âmbito local.  

A escolha do tema foi concretizada ao constatar, por meio de notícias 

divulgadas em portais oficiais, que o BPP de Franca, em 2017, foi destaque no ranking 

do Programa Banco do Povo Paulista, tanto pelo volume de empréstimos realizados 

quanto pelo número de contratos aprovados. A Unidade de Crédito Municipal alcançou 

a marca de R$ 26 milhões concedidos por meio de linhas de crédito e 6.500 contratos 

aprovados.  

Desta maneira, intensificaram-se as pesquisas relacionadas ao 

microcrédito, reforçando o interesse em conhecer o ambiente de atuação desta 

política pública instalada no município, bem como compreender as principais 

características e interações com o ambiente.  

Nesta fase, foram realizados os primeiros encontros com a equipe de 

servidores da UCM localizada dentro o Paço Municipal de Franca interior do Estado 

de São Paulo. 

A esse respeito, Severino (2007) comenta que: 
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O estudo e a aprendizagem, em qualquer área do conhecimento são 
plenamente eficazes somente quando criam condições para uma contínua e 
progressiva assimilação pessoal dos conteúdos estudados. A assimilação, 
por sua vez, precisa ser qualitativa e inteligentemente seletiva, dada a 
complexidade e a enorme diversidade das várias áreas do saber atual 
(SEVERINO, 2007, p. 66). 

 

A delimitação do tema surgiu durante as atividades preparatórias e 

interpretativas, cuja análise possibilitou a seleção de elementos qualitativos. No 

decorrer desta etapa exploratória, surgiram as questões de pesquisa acerca do tema 

microcrédito, como também o interesse e aprofundamento da leitura de textos, análise 

de fatos históricos, reconhecimento do vocabulário, identificação de autores e 

esquemas de estudo. O desenvolvimento destas atividades deu origem às palavras-

chaves e variáveis que estruturaram este processo de investigação. 

É importante destacar que a compreensão e interpretação dos textos 

analisados despertaram o interesse e a visão crítica, possibilitando analisar esta 

política pública de microcrédito, suscitando, desta forma, a composição do objetivo 

geral desta pesquisa. Em sua obra, Richardson (1999) comenta que o método 

possibilita diferentes lentes e diversas formas de visualizar um fenômeno social, 

mapeando e auxiliando na compreensão do território em estudo.  

Portanto, para dar início à estruturação desta pesquisa, estabeleceu-se, 

como objetivo geral, analisar a política pública de microcrédito com base na atuação 

do Banco do Povo Paulista de Franca (SP), e, para atingir esta proposta, definiram-se 

os seguintes objetivos específicos:  

a) analisar o microcrédito, considerando aspectos conceituais e teóricos, 

bem como as possíveis interações e vínculos com o desenvolvimento local; 

b) analisar o microcrédito enquanto política pública, tendo em vista a 

atuação do Banco do Povo Paulista de Franca, histórico de atendimentos, perfil do 

público atendido e características desta Unidade de Crédito Municipal.  

A escolha do exposto acima contemplou o levantamento dos problemas 

relevantes para discussão. Para Severino (2007), o debate e a reflexão permitem o 

desvelamento do conflito, despertando, no autor, a motivação pela busca de uma 

solução. Desta maneira, para compor a problematização, elaborou-se uma lista de 

perguntas que orientaram a investigação do assunto e o desenvolvimento desta 

pesquisa. Para tanto, selecionaram-se as perguntas descritas no quadro 2:
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Quadro 2 – Perguntas para problematização: base para referencial teórico 

TRIPÉ: POLÍTICA PÚBLICA - DESENVOLVIMENTO – MICROCRÉDITO 

- O que é microcrédito, sua história, conceitos, características e singularidades? 

- Qual a relação do microcrédito com o desenvolvimento? 

- Como classificar o microcrédito enquanto política pública? 

- Quais são os indicadores deste Programa e como é acompanhada a inadimplência? 

- O que é e como funciona o Banco do Povo Paulista nas esferas nacional, estaduais e municipais?   

- Como surgiu o Banco do Povo Paulista de Franca?  

- Quais são as características da unidade de Franca: estrutura, formatação jurídica e operacional? 

- Quais as modalidades de crédito, taxas de juros e condições são praticadas? 

- Qual perfil do público beneficiado, localização e segmento? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para responder estas questões, realizou-se o levantamento dos 

principais documentos oficiais referentes ao Programa, dentre eles leis, normativas, 

manuais e atas de reuniões arquivadas na Unidade de Franca (SP). 

Nesta fase da pesquisa exploratória, os dados foram coletados a partir 

das visitas realizadas no segundo semestre de 2018, e as anotações foram 

registradas em diários de campo, considerando, inclusive, materiais disponíveis na 

unidade do BPP de Franca, nos portais oficiais dos Governos Federal e do Estado de 

São Paulo e da Prefeitura de Franca (SP). 

O estudo e a investigação destes materiais possibilitaram a 

compreensão detalhada dos significados e características da política pública de 

microcrédito aplicada pelo BPP de Franca, sendo possível relacioná-los com os textos 

selecionados durante a pesquisa bibliográfica. Neste sentido, Marconi e Lakatos 

(2005), comentam que a pesquisa científica não é apenas um relatório de fatos 

levantados empiricamente, mas sim a interpretação de dados e a correlação da 

pesquisa com o universo teórico. 

Com base nestas afirmações, foi elaborado o quadro 3 (item 5.2), das 

questões de pesquisa e respectivas variáveis, que apoiaram a aplicação do roteiro de 

entrevista (apêndice A) e a construção do capítulo de resultados. Cabe destacar que 

esta pesquisa documental sustentou as análises dos dados obtidos, produzindo novos 

pontos de partida para futuras pesquisas. 
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Para descrever e interpretar o conteúdo dos documentos coletados, bem 

como compreender e analisar os dados primários descritos anteriormente, utilizou-se 

a metodologia de análise de conteúdo. Segundo Bardin (2016), esta metodologia 

utiliza procedimentos sistemáticos e permite objetividade na descrição do conteúdo 

das mensagens raciocínio lógico e descrição de dados. A análise dos dados e 

resultados será realizada por meio de análise de conteúdo. 

Os itens seguintes detalharam os processos adotados e selecionados 

na aplicação dos procedimentos metodológicos comentados. 

 

 

5.1  TIPO DE PESQUISA 

       

      

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, em que 

se pretende delimitar o conhecimento sobre a atuação do Programa Banco do Povo 

Paulista (BPP) e esclarecer as características desta política pública, conforme atuação 

da Unidade de Crédito Municipal de Franca.  

De acordo com Minayo (2000), desenvolve-se a pesquisa qualitativa por 

meio do entendimento dos valores, significados, crenças e valores, cuja complexidade 

está relacionada ao funcionamento das variáveis. 

Para Gil (2008), a pesquisa exploratória possibilita aprofundar, 

esclarecer e delimitar o conhecimento sobre o problema a ser pesquisado. Neste 

sentido, a pesquisa descritiva permitiu estudar e escrever as características do 

Programa de Microcrédito, foco deste estudo, além de constatar as relações entre os 

estudos das políticas públicas, ciclos e estruturas elementares.  

Na primeira fase deste estudo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica tanto 

em ambiente físico quanto em ambiente virtual, em que este permitiu o cruzamento 

das palavras-chave: desenvolvimento, microcrédito, políticas públicas e Banco do 

Povo Paulista. A junção e o cruzamento destes elementos chaves conduziram as 

buscas e proporcionaram o acesso aos materiais disponíveis nas bibliotecas virtuais 

e físicas instaladas no Município. Assim, diversas publicações, trabalhos acadêmicos, 

artigos científicos e livros, alicerçaram o levantamento de referências teóricas 

utilizadas nesta dissertação.  
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A esse respeito, a autora Minayo (2000) esclarece que: 

 

A pesquisa bibliográfica coloca frente a frente os desejos do pesquisador e 
os autores envolvidos em seu horizonte de interesse. Esse esforço em 
discutir ideias e pressupostos tem como lugar privilegiado de levantamento 
as bibliotecas, os centros especializados e arquivos (MINAYO, 2000, p. 53). 

   

Este procedimento exploratório possibilitou identificar e delimitar o 

referencial teórico tendo como base o tripé: políticas públicas, desenvolvimento e 

microcrédito. O diálogo entre os autores permitiu reconhecer, nas publicações, 

conceitos e teorias que embasam este trabalho. “A principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 

2008, p. 45). 

Barros e Lehfeld (2007) afirmam que a pesquisa bibliográfica é uma 

modalidade de estudo que busca informações em materiais gráfico, sonoro ou 

informatizado, disponibilizados por outros pesquisadores, com a finalidade de se 

solucionar um problema ou até mesmo adquirir novos conhecimentos ou apresentar 

novas soluções acerca do tema estudado. 

A partir deste instrumento e norteados pelos pilares mencionados 

anteriormente, identificaram-se os pressupostos para composição do referencial 

teórico, dando origem aos primeiros capítulos.  

Ainda na fase exploratória, identificaram-se, por meio da pesquisa 

documental, dados secundários referentes ao histórico da Unidade de Crédito de 

Franca (SP), organizados em arquivo físico, documentados em atas de registros e 

fichas de anotações dos atendimentos. Portanto, encontram-se mecanismos manuais 

de controles das rotinas operacionais e das informações inerentes aos processos 

internos. 

Buscando aprofundar o entendimento acerca do funcionamento da 

unidade e das possibilidades de se encontrar dados confiáveis para composição desta 

dissertação, iniciaram-se as primeiras visitas e agendaram-se reuniões com os 

membros do BPP de Franca. Neste momento, identificou-se que a entrevista 

semiestruturada seria adequada para conduzir a coleta de dados primários, bem como 

realizar levantamento documental de materiais disponíveis, além da observação 

empírica. 
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Minayo (1996) define que a entrevista semiestruturada é um fenômeno 

que aproxima a teoria e a prática, combinando fatos ocorridos e literatura existente. 

Cabe ressaltar que esta etapa analítica e exploratória permitiu diversas 

reflexões, na medida em que as retomadas constantes à estruturação do escopo 

permitiram o amadurecimento e desenvolvimento tanto da pesquisadora quanto da 

pesquisa.     

Os dados primários coletados nas primeiras entrevistas com os 

funcionários e gerente da unidade foram registrados, porém, identificou-se que, 

apenas em 2017, os registros internos foram informatizados. A carteira de 

atendimento foi gerenciada manualmente até 2016, revelando os desafios que seriam 

enfrentados para alcançar as análises pretendidas a respeito dos tomadores de 

crédito contemplados pelo programa. Assim, tornou-se necessário adequar o período 

de análise destes números, alterando o horizonte da pesquisa previsto inicialmente. 

Portanto, mapeou-se a atuação da unidade nos últimos anos, a partir do histórico de 

atendimentos realizados de 2010 a 2018.  

Partindo para a fase da coleta de dados, refletiu-se a respeito das 

principais variáveis que auxiliaram a formatação do roteiro empregado durante as 

visitas e reuniões com a equipe do BPP de Franca. Estas variáveis serão descritas a 

seguir no item 5.2. 

 

 

5.2  COLETA DE DADOS, LOCAL E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa foi conduzida e alicerçada a partir da coleta de 

dados primários e secundários, sendo que, neste, as principais fontes utilizadas foram 

o manual normativo versão 3.2, de outubro de 2018, atas de reuniões com registros 

de contratos aprovados no período de 2016 e 2017, projeto de Lei n. 5.209 de 5 de 

julho de 1999, cartilhas do curso básico em gestão, além de documentos oficiais, como 

é o caso da Lei n. 9.533 de 1997, disponíveis nos portais oficiais do Governo do 

Estado de São Paulo, Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho e da Prefeitura 

de Franca (SP). 

Para estabelecer os primeiros contatos entre a pesquisadora e os 

funcionários da unidade do BPP de Franca, aplicaram-se, em um primeiro momento, 
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entrevistas não-diretivas, cuja flexibilidade e diálogo informal permitiram registros de 

informações relevantes a respeito do Programa, enriquecendo e aprimorando 

sobremaneira essa fase da pesquisa exploratória.  

Segundo Severino (2007), este modelo de entrevista permite colher 

informações dos informantes a partir de seu livre discurso. O entrevistador deve 

praticar um “diálogo descontraído”, permanecendo atento às informações e registros, 

na mesma medida que deixa o entrevistado à vontade para manifestar-se, 

interrompendo com intuito de estimular o depoente apenas quando necessário. 

Para aplicação desta etapa da pesquisa, estabeleceu-se o ambiente de 

funcionamento do programa, situado dentro do Paço Municipal de Franca, cuja 

estrutura é compartilhada entre as equipes da Sala do Empreendedor e da Secretaria 

de Desenvolvimento do município. 

No primeiro trimestre de 2019, realizaram-se entrevistas com os dois 

funcionários selecionados, cuja utilização do conteúdo foi autorizada pelos respectivos 

colaboradores entrevistados, ambos servidores atuantes na equipe do Banco do Povo 

Paulista de Franca. 

No que diz respeito à escolha dos participantes, elegeu-se entrevistar o a 

atual gestor da unidade (entrevistado “A”), líder da equipe desta Unidade há 6 anos, com 

experiência de 10 anos junto à Secretária de Desenvolvimento de Franca, tendo atuado 

como economista e diretor. Suas principais atribuições estão relacionadas à coordenação 

da equipe de agentes, à gestão dos processos internos e ao cumprimento do convênio em 

andamento. A abordagem selecionada para aplicação desta entrevista considerou 

variáveis gerais e específicas, que possibilitaram a busca de informações acerca do 

sistema de crédito implantado no Município, histórico do Programa, mecanismos de 

atuação, aportes de recursos, parcerias e interações com o desenvolvimento.  

Para esclarecer questões pertinentes aos processos de atendimento, 

dinâmica de funcionamento da unidade, linhas de crédito disponíveis, materiais 

disponíveis, condições de pagamento, impedimentos e perfil dos clientes, o gestor da 

unidade designou um colaborador, agente de crédito (entrevistado “B”), que 

apresentou maior tempo de atuação e experiência no cargo. Suas principais 

atribuições estão relacionadas ao atendimento ao cliente, orientações para pleitear o 

crédito, orientações para formalização, gestão do empreendimento, processos 

administrativos internos e visitas de acompanhamento da carteira ativa.  
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A esse respeito, Minayo (2000) esclarece que a preocupação do 

pesquisador deve estar na compreensão dos problemas em estudo, escolhendo 

pessoas que representem a totalidade com a qualidade esperada, sem a preocupação 

com a quantidade. 

É importante ressaltar que os participantes foram convidados e 

apresentados à proposta deste estudo com antecedência, formalizando, em 

documento, as respectivas autorizações para utilização e divulgação dos dados 

gravados durante as entrevistas. 

Tendo em vista os objetivos gerais e específicos deste trabalho, 

selecionaram-se questões de pesquisa e classificaram-se variáveis, conforme quadro 3: 
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Quadro 3 - Questões de pesquisa e variáveis 

Objetivo Específico 
 

Pergunta de Pesquisa Variáveis 

➢ Analisar o microcrédito, 
considerando os aspectos 
conceituais e teóricos, 
bem como as possíveis 
interações e vínculos com 
o desenvolvimento local. 

➢ Como é possível 
relacionar o microcrédito, 
enquanto ferramenta 
financeira, com o 
desenvolvimento local? 
 

➢ O BPP, sendo uma 
política pública de 
microcrédito, contribui 
para o desenvolvimento 
local do município de 
Franca? 
 

➢ É possível mensurar, por 
meio de indicadores, os 
impactos dos 
empréstimos concedidos 
aos tomadores de crédito 
do município de Franca? 
 

➢ Sendo a geração de 
emprego e renda o foco 
de atuação do BPP, em 
Franca, há resultados 
mensurados nestes 
últimos anos de atuação 
do programa no município 
para estes indicadores? 

➢ Estrutura econômica 
 

➢ Desenvolvimento local 
 

➢ Política Pública de 
Microcrédito 
 

➢ Indicadores de 
desenvolvimento 
 

➢ Geração de emprego e 
renda 
 

➢ Empreendedorismo 
oportunidade e 
necessidade 
 

➢ Ferramentas financeiras 
 

➢ Analisar o microcrédito 
enquanto política pública, 
tendo em vista a atuação 
do Banco do Povo 
Paulista de Franca, 
histórico de 
atendimentos, perfil do 
público atendido e 
características desta 
Unidade de Crédito 
Municipal 

➢ Como são realizados os 
atendimentos para 
concessão de 
microcrédito na unidade 
de Franca? 
 

➢ Quais são as 
características das linhas 
de crédito disponíveis 
para o Município? 
 

➢ Qual o perfil do público 
atendido nos últimos anos 
e necessidades 
financeiras apresentadas 
para pleitear o crédito? 
 

➢ Com base no histórico 
desta unidade, qual o 
montante financeiro de 
empréstimos concedidos 
e contratos aprovados em 
Franca?  

➢ Mercado informal e 
microeconomia 
 

➢ Mercado financeiro e 
ferramentas de 
microcrédito 
 

➢ Tipos de empresa 
 

➢ Política pública municipal 
de acesso a crédito 
 

➢ Gestão municipal 
 

➢ Ambiente empresarial 
local 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Sendo assim, o roteiro semiestruturado (apêndice A), utilizado na 

condução das entrevistas com os colaboradores da Unidade de Franca do BPP, foi 

dividido em 3 partes. A primeira foi composta pela descrição dos entrevistados, 

registrando dados pessoais, dentre eles: nome completo, idade, cargo, tempo de 

atuação, formação acadêmica e principais atribuições. A segunda, constituída pela 

descrição do programa, considerando aspectos jurídicos, nomenclaturas, histórico, 

características, aportes financeiros e econômicos e documentos internos relevantes 

para o estudo. Por fim, a terceira parte relacionou as questões de pesquisa e 

respectivas variáveis, comentadas no quadro 3.  

Este instrumento de pesquisa alicerçou a realização das gravações de 

áudios que, posteriormente, conforme metodologia selecionada, foram transcritos em 

arquivos. As entrevistas com os participantes A e B foram gravadas no dia 15 de 

fevereiro de 2019. Nesta ocasião, foi possível coletar a versão atualizada do principal 

documento interno da Unidade de Franca (SP), o manual normativo, versão 3.2, de 

outubro de 2018, entrando em vigor e substituindo as versões anteriores. Cabe 

ressaltar que esse documento interno, assim como as planilhas e relatórios contendo 

o histórico de execução, foram concedidos à pesquisadora, com a devida autorização 

do gestor da Unidade. 

 

 

5.3  ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

  

 

Para realizar as análises propostas nos objetivos específicos dessa 

dissertação, utilizou-se a pesquisa descritiva e analítica, ampliando a compreensão 

do fenômeno social pesquisado. Neste sentido, as autoras Silva e Fossá (2015) 

comentam que a análise de conteúdo é um método específico, que parece mais claro 

e factível em função da elaboração esquemática, que o sustenta passo a passo, 

tornando-o mais rigoroso e menos ambíguo (SILVA; FOSSÁ, 2015). Em estudo 

recente, as autoras demonstram as principais fases desta metodologia, seguindo a 

obra de Bardin (2016). 

Com os dados primários, coletados a partir das entrevistas realizadas 

com os colaboradores da UCM de Franca, foram estabelecidos indicadores que 

sustentaram a etapa de classificação e seleção dos tópicos para composição das 
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categorias. Os documentos internos, como o manual normativo versão 3.2, projeto de 

lei aprovado pela Câmara Municipal de Franca, relatórios de execução contendo o 

registro e histórico dos atendimentos no período de 2010 a 2018, foram utilizados 

como principais elementos para leitura, interpretação e categorização. Uma das 

principais etapas desta metodologia, segundo Bardin (2016): 

 

[...] é a operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 
por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género 
(analogia), com critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 
classes, que reúnem um grupo de elementos (unidades de registo, no caso 
da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado 
em razão dos caracteres comuns destes elementos (BARDIN, 2016, p. 111).   

 

Desse modo, efetuaram-se os recortes necessários para classificação 

temática das informações registradas nas transcrições das entrevistas e nos 

documentos internos da UCM de Franca, descritas no capítulo 6. 
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6 RESULTADOS 

 

 

Para desenvolvimento deste capítulo e compreensão dos dados 

primários coletados pela pesquisadora, utilizou-se a metodologia de análise de 

conteúdo. A esse respeito, a autora Bardin (2016), em sua obra, define como um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens (BARDIN, 2016). 

A partir desta metodologia, foram estabelecidos, inicialmente, os 

indicadores que apoiaram a interpretação de todas as informações coletadas pela 

pesquisadora. Desta maneira, foi possível efetuar os recortes necessários para 

classificação temática das informações registradas nas transcrições das entrevistas e 

nos documentos internos da UCM de Franca. 

Com base neste material, definiram-se as categorias que apoiariam a 

interpretação e análise comparativa destes dados. 

 

As categorias finais resultam do reagrupamento das categorias 
intermediárias originadas das categorias primárias. As categorias finais 

possuem significação destacada e constituem-se em estruturas temáticas. 

Estas estruturas temáticas contêm relações que unem os subtemas de cada 

categoria e relações que unem os próprios temas entre as categorias finais. 

(SILVA; FOSSÁ, 2015, p. 219). 

 

A partir do exposto, os elementos foram separados e agrupados, 

construindo a base para fase de categorização, utilizada no desenvolvimento dos 

próximos itens deste capítulo. 

 

 

6.1  BANCO DO POVO PAULISTA DE FRANCA 

  

 

Os comentários desse capítulo são oriundos da análise de conteúdo, 

realizada a partir da categorização dos dados essenciais, possibilitando, assim, a 

descrição do histórico de implantação e instalação da Unidade de Crédito Municipal – 

Banco do Povo Paulista de Franca.  
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De acordo com a metodologia do BPP, o primeiro passo para instalar o 

Programa é apresentar a manifestação de interesse por parte da Administração 

Municipal. Este documento deve ser encaminhado para a SERT, conforme instruções 

gerais, em papel timbrado, contendo a solicitação de implantação da UCM no 

Município, junto ao plano de trabalho e certificado de regularidade da prefeitura. 

  

 

6.1.1  Implantação e instalação do BPP de Franca/SP 

 

 

Para instalar a UCM de Franca, o Gestor Municipal apresentou ofício 

solicitando, por meio de um plano de trabalho e documentos de regularidade do 

Município, proposta para celebração de convênio que garantia a operacionalização do 

programa na cidade. 

No dia 5 de julho, do ano de 1999, o projeto de Lei 5.209 foi aprovado 

pela Câmara Municipal e publicado conforme regras estabelecidas pela coordenação 

estadual do BPP. A partir deste documento, o Poder Executivo da esfera municipal 

autorizou a celebração do convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio 

da sua Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, com a finalidade de implantar 

a Unidade de Crédito Municipal do Banco do Povo Paulista. Na ocasião, o 

representante do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo 

e o Prefeito de Franca confirmaram o interesse em adotar medidas necessárias para 

implantação deste Programa de Microcrédito na localidade. Posteriormente, criou-se 

a Comissão Municipal, que participava das análises de crédito. 

O quadro 4 apresenta as evidências coletadas no manual normativo, 

versão 3.2, de outubro de 2018, no documento publicado pela Câmara Municipal de 

Franca (SP), que descreve a Lei nº 5.209 de 5 de julho de 1999, e no arquivo de 

transcrição da entrevista realizada com o gestor da UCM de Franca.  
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Quadro 4 - A metodologia de implantação e a instalação do BPP de Franca 

Demais Documentos Entrevistas 

➢ Apresentação de Ofício a SERT solicitando 
implantação do Programa; 

➢ Apresentação de Plano de Trabalho 
Certificado de Regularidade (CRMC); 

➢ Aprovação da Câmara Municipal para 
celebração convênio; 

➢ Aprovação da Lei 5.209 de 5 de julho de 
1999; 

➢ Celebração convênio SERT e Prefeitura;  
➢ Implantação da Comissão Municipal de 

Emprego; 
➢ Indicação dos agentes para processo de 

seleção e treinamento; 
➢ Disponibilização de espaço físico, mobiliários, 

equipamentos e materiais de escritório; 
➢ Vistoria do espaço físico (SERT); 
➢ Inauguração da unidade de crédito; 
➢ Aporte de recursos: 90% Estado e 10% 

Prefeitura; 
➢ Vigência do convênio: 5 anos podendo ser 

prorrogado por iguais períodos; 
➢ Responsabilidade do Município: estrutura 

física, equipe, materiais e equipamentos; 
➢ Responsabilidade do Estado: orientação, 

treinamento, gestão dos recursos, aportes e 
supervisão. 

➢ Comenta que a inauguração aconteceu no 
ano de 1999; 

➢ Relata que o primeiro contrato foi aprovado 
em maio de 1999; 

➢ Esclarece que a SERT celebra primeiro 
convênio com Prefeitura de Franca em 1999; 

➢ Esclarece que o Programa é independente, 
alheio às questões políticas/partidárias; 

➢ Comenta que 80% dos Municípios do Estado 
possuem o Programa; 

➢ Descreve a divisão dos aportes de recursos 
financeiros para o Fundo, sendo 90% Estado 
e 10% Prefeitura; 

➢ Esclarece aporte de recursos municipais em, 
equipe, móveis, equipamentos e veículos; 

➢ Comenta a respeito da atual administradora 
dos recursos: Desenvolve São Paulo; 

➢ Esclarece que o Banco do Brasil administrou 
até o ano de 2010;  

➢ Descreve a participação da Secretaria da 
Fazenda, do Desenvolvimento e Ciência e 
Tecnologia do Estado; 

➢ Explica possibilidade de renovações do 
convênio de 5 em 5 anos; 

➢ Comenta localização em parceria com o 
Estado: prédio da UNESP. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Esta categorização refere-se à metodologia de implantação do 

Programa BPP no Município de Franca (SP), concernente ao segundo objetivo 

específico deste estudo, citado anteriormente. Desse modo, foi possível esclarecer o 

processo de implantação do BPP em Franca, cujo instrumento jurídico, firmado entre 

os Governos do Estado de São Paulo e do Município, oficializou as intenções de 

aportes de recursos para viabilizar esta parceria. A manutenção deste programa 

acontece a cada cinco anos, a partir da prorrogação da vigência do convênio, por meio 

de aditamentos lavrado entre as partes.  

Atualmente, o agente financeiro responsável pela administração dos 

recursos do Fundo é a instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo, a 

Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista. Durante a coleta de dados, 

realizada com os colaboradores do BPP de Franca, o entrevistado “A” esclareceu que 

o Banco do Brasil gerenciou a carteira de tomadores e respectivos recursos do Fundo 

no período de 2010 a 2018, embora o fluxo de atendimento e processos internos para 

realização dos atendimento e aprovações dos contratos foram mantidos. 
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O gestor local destaca que, em alguns convênios, o espaço físico era 

cedido pelo Estado, e, em Franca (SP), a sala do BPP localizava-se dentro das 

instalações prediais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP), no centro da cidade. Nesta etapa da pesquisa, foi possível identificar que, 

além dos recursos financeiros destinados ao Fundo, o Município se responsabilizava 

pelo mobiliário completo, equipamentos e materiais de escritório, além de custear a 

equipe de agentes de crédito. Desse modo, a Prefeitura providenciou a infraestrutura 

completa para viabilizar o funcionamento da UCM, cumprindo todas as exigências 

para que a SERT, após vistorias iniciais, pudesse aprovar as instalações, liberando 

seu funcionamento no Município.  

No que diz respeito à estrutura organizacional e aos processos de 

gestão, cabe destacar que todas as normas e procedimentos são estabelecidos pelo 

Conselho de Orientação do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de 

São Paulo, detalhado no item 6.1.2, deste capítulo. 

 

 

6.1.2  Estruturas organizacional e operacional do BPP de Franca/SP 

 

 

Inaugurada em 1999, a UCM de Franca contava com um gestor e dois 

agentes de crédito. Nesta etapa, as intenções políticas, discursos e projeções 

transformam-se em realidade, concretizando a implementação desta política pública 

no Município. 

Para atender às demandas desta unidade e cuidar das operações 

internas, atualmente, a equipe é formada por um gestor, três agentes de crédito e três 

estagiários. As principais atividades desta equipe estão relacionadas à captação de 

clientes, orientação ao crédito, direcionamento para consultorias e capacitações que 

auxiliam na gestão da atividade empresarial e, principalmente, às rotinas internas de 

elaboração, análise e encaminhamento de documentos pertinentes às operações de 

crédito executadas pela unidade. 

O quadro 5 agrupa os elementos selecionados para análise da estrutura 

organizacional e operacional do BPP, detalhando a composição da equipe e 

respectivas responsabilidades.   
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Quadro 5 - A estrutura organizacional e a composição da equipe de Franca 

Demais Documentos Entrevistas 

 
➢ Organograma: SERT, CPE e GEC;  
➢ Áreas do BPP: Suporte, Financeiro, 

Treinamento, Controladoria, Comitê de 
Crédito Operacional (CCO), Bonificação, 
Convênios; 

➢ Conselho de Orientação do Fundo (COF) 
de Investimentos de Crédito Produtivo 
Popular de São Paulo: Secretaria da 
Fazenda, SERT, Secretaria de 
Planejamento e Gestão (SPG), 
Desenvolve-SP, Sebrae/SP, Sindicato 
das Micro e Pequenas Indústrias (SIMPI) 
e Comissão Estadual de Emprego (CEE); 

➢ Agente Financeiro: Desenvolve SP - 
Agência de Fomento do Estado de São 
Paulo S.A;  

➢ Parceira local: Prefeitura de Franca; 
➢ Composição UCM: gestor, agentes de 

crédito e atendentes; 
➢ Cargos e funções; 

 

 
➢ Descreve a composição da equipe; 
➢ Detalha cargos e funções; 
➢ Considera estagiários como apoio; 
➢ Destaca a importância das Secretaria de 

Desenvolvimento, Ciências e Tecnologia, 
Secretaria da Fazenda e Agente 
Financeiro Desenvolve SP; 

➢ Explica o papel da Secretaria de 
Desenvolvimento de Franca, por meio da 
Divisão da Indústria, Comércio e Serviços; 

➢ Esclarece que atualmente não há 
participação do Conselho Municipal de 
Crédito; 

➢ Explica as funções administrativas e 
técnicas dos agentes de crédito; 

➢ Relata que os agentes de crédito são 
servidores concursados; 

➢ Esclarece o processo de seleção e 
treinamento da equipe; 

➢ Comenta a parceria com o Sebrae para 
capacitação em gestão empresarial; 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Seguindo os elementos deste quadro, é possível caracterizar os 

participantes da estrutura organizacional, bem como seus respectivos papeis no que 

diz respeito à administração, operação e supervisão do BPP. 

Organizado em sete setores, o Banco do Povo Paulista é dirigido pelo 

Grupo Executivo de Crédito (GEC), pertencente à Coordenação de Políticas de 

Empreendedorismo (CPE), conforme demonstrado anteriormente na figura 1. Estes 

setores são divididos nas áreas de suporte, financeiro, treinamento, controladoria, 

Comitê de Crédito Operacional (CCO), bonificação e convênios. 

Para estabelecer critérios, diretrizes e fixar limites para concessão dos 

financiamentos, o BPP conta com o Conselho de Orientação do Fundo (COF). Este 

órgão é presidido pelo Secretário da Fazenda, tendo representantes da Secretaria de 

Planejamento e Gestão (SPG), agente financeiro do Fundo, do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sindicato das Micro e Pequenas 

Indústrias (SIMPI) e Comissão Estadual de Emprego (CEE). 

 Responsável pela administração dos recursos do BPP, o atual agente 

financeiro do fundo é a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo 

S.A. Esta instituição foi criada pela Lei Estadual nº 10.853, de 16 de julho de 2001, e 
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regulamentada pelo Decreto 52.142/07, vinculada à Secretaria de Planejamento e 

Gestão. Cabe a ela gerenciar a carteira de operações de crédito, disponibilizar sistema 

informatizado, liberar os recursos, receber juros e amortizações, prestar apoio para 

cobranças administrativas ou quando necessárias judiciais. 

Na esfera municipal, o programa conta com a Prefeitura, que, por meio 

de adesão ao convênio, disponibiliza toda infraestrutura, além de compor 10% dos 

recursos financeiros aportados para o Fundo. Ela é a responsável pela indicação do 

gestor local à SERT, que se responsabilizará pelo cumprimento do convênio firmado 

entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura. O gestor se responsabiliza 

pelo bom desempenho da unidade, dando suporte necessário aos agentes de crédito, 

realizando, sobretudo, a cogestão da carteira de créditos. 

De acordo com o manual normativo, o papel do agente de crédito é 

fundamental, uma vez que é ele o elo entre a instituição de microcrédito e o 

empreendedor. A equipe de Franca é composta por três agentes de crédito, um gestor 

e três estagiários que atuam tanto no apoio ao BPP, quanto à Sala do Empreendedor. 

Estes colaboradores foram aprovados durante o processo de seleção, conduzido pela 

coordenação estadual, atenderam aos requisitos mínimos e apresentaram perfil 

adequado para exercerem a função. 

Para capacitar esta equipe e proporcionar aos agentes as informações 

técnicas, teóricas e práticas necessárias, aplica-se prova de caráter classificatório, 

com aulas expositivas sobre o programa. As despesas com deslocamento, 

hospedagem e alimentação são de responsabilidade da Prefeitura, conforme convênio 

celebrado. 

De acordo com relatório de execução, apresentado pelo gerente da 

unidade, o BPP de Franca, desde a sua inauguração, já havia atendido mais de seis 

mil contratos e emprestado mais de 27 milhões para os diversos segmentos, no 

exercício de 2017 (BPP UCM Franca, 2018). Estes dados serão detalhados no item a 

seguir. 

 

 

6.1.3  Funcionamento e atuação da unidade de crédito de Franca/SP 
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A Unidade de Crédito Municipal do BPP, mais conhecida como Banco 

do Povo Paulista de Franca, atualmente, está localizada na rua Frederico Moura, nº 

1517, no bairro Cidade Nova. Ao lado da Sala do Empreendedor e vinculada à 

Secretaria de desenvolvimento da Prefeitura de Franca, atende pessoas jurídicas 

enquadradas como microempreendedores individuais ou microempresas, além de 

pessoas físicas com atividades informais comprovadas. 

Segundo relato do gestor local, durante a entrevista, afirmou-se que a 

estratégia de conjugar a sala de atendimento da UCM de Franca à Sala do 

Empreendedor proporcionou integração da demanda de formalização, uma vez que, 

ao conhecer o processo de legalização, o empreendedor identifica a possibilidade de 

solicitar empréstimos com valores maiores, desde que tenha CNPJ. Por outro lado, 

aquele cliente, que veio em busca do crédito junto ao BPP, é encaminhado ao 

atendimento da Sala do Empreendedor para que conheça as vantagens da 

formalização, recebendo orientações para o completo licenciamento da atividade 

empreendedora desenvolvida no Município de Franca (SP). Este formato vem sendo 

analisado pela coordenação Estadual do BPP e multiplicado na medida do possível 

para outros Municípios como modelo conjunto de atuação. 

O quadro 6 demonstra os elementos que foram utilizados para 

composição deste item:  

 

Quadro 6 - O funcionamento e a atuação da unidade de crédito de Franca 

Demais Documentos Entrevistas 

 
➢ Padrão de organização, divulgação e 

comunicação visual, submeter aprovação 
da SERT; 

➢ Ambiente adequado, organizado e 
padronizado para recepção e 
atendimento; 

➢ Arquivos de aço para documentos 
pertinentes ao processo de concessão de 
crédito; 

➢ Arquivo contratos Banco do Brasil, 
período de 2010 a 2017; 

➢ Arquivo processos anteriores a 2010, não 
informatizados 

➢ Arquivo morto: processos quitados; 

 
➢ Esclarece a parceria para divisão do 

espaço físico, conjugado à Sala do 
Empreendedor;  

➢ Destaca a parceria entre a UCM e a 
Secretaria de Desenvolvimento; 

➢ Comenta processo de atendimento 
conjugado à Sala do Empreendedor; 

➢ Destaca o incentivo à formalização; 
➢ Comenta exigências para instalação, fácil 

acesso, boa visibilidade e qualidade para 
atendimento; 

➢ Explica resultados dos atendimentos nos 
últimos anos, período de 2010 a 2018; 

➢ Destaca realização da UCM no período de 
2010 a 2018; 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em relação à atuação da Unidade de Crédito de Franca, é importante 

destacar que, no dia 30 de março de 2017, ao completar 17 anos de atividade no 

Município, alcançou a marca de 6.500 contratos aprovados e o total de R$ 26 milhões 

concedidos por meio das linhas de microcrédito do BPP. Já em 2018, este número 

aumentou para 27 milhões e 6.687 contratos assinados. 

Diante desta perspectiva, os autores Maniglia et al (2018) realizaram, com 

o apoio do Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca (SP) 

(IE-ACIF), um estudo comparativo, identificando uma uniformidade na distribuição 

geográfica dos atendimentos realizados às pessoas físicas e jurídicas no período de 

2017. Nesse contexto, o microcrédito acaba sendo um recurso adicional para fomentar a 

descentralização dos segmentos econômicos e, como forma de política pública, sendo 

fator de equidade em distribuição de renda na cidade de Franca (MANIGLIA et al, 2018). 

Esta análise também foi realizada pela equipe de colaboradores da UCM 

de Franca, considerando os atendimentos realizados em 2018 e os aspectos de 

descentralização de setores econômicos e equidade na concessão do crédito, que 

foram semelhantes ao estudo supracitado.  

 

Figura 2 - Mapa distribuição espacial (BPP) 

 

Fonte: BPP/IE-ACIF, 2018. 
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Conforme figura 2, é importante destacar que o gestor da UCM de 

Franca comentou, durante a entrevista, que este programa pode contribuir com a 

distribuição de renda no Município, considerando-se a capilaridade do atendimento 

prestado e seus objetivos de conceder empréstimos para pequenos empreendedores.  

No que diz respeito à atuação desta unidade, foi possível identificar, por 

meio desta pesquisa, o histórico de atendimentos realizados no período de 2010 a 

2018. Este horizonte foi delimitado levando-se em consideração a disponibilidade de 

dados confiáveis armazenados em sistemas informatizados.   

O gráfico 1 demonstra a evolução do volume de empréstimos realizados 

pelo BPP de Franca. Nota-se que, em 2010, o montante concedido foi de R$ 

1.328.255,15 e, em 2011, este volume aumentou 99,23%, perfazendo o montante de 

R$ 2.646.356,96. Pode-se destacar, também, que, no ano de 2015, período de grande 

instabilidade e crise econômica no país, observou-se uma queda expressiva, 

representando redução de 40,23% no volume monetário dos contratos aprovados. 

 

Gráfico 1 - Empréstimos liberados de 2010 a 2018 (R$) 

 
Fonte: BPP UCM Franca, 2019. 

 

No período de 2010 e 2011, o Governo Estadual promoveu eventos para 

divulgação do Programa BPP, denominados “Mutirão do Microcrédito”, pretendendo, 

inclusive, atingir aqueles que desconheciam os benefícios das linhas de créditos 
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disponíveis. Nesta época, os agentes de crédito se mobilizavam para atender bairros 

distantes e, desta maneira, cumprir com o objetivo de disseminar o atendimento do 

BPP no município. Realizavam parcerias junto aos centros comunitários, associações 

de moradores, dentre outros pontos de órgãos públicos, distribuindo material de 

divulgação e orientando a população presente. Franca (SP) foi destacada em duas 

edições dessa programação, atingindo números expressivos e impactando no volume 

de concessões, conforme ilustrado nos gráficos deste capítulo. 

De acordo com o gestor do convênio e conforme divulgado em portais 

oficiais, em 2017, o BPP de Franca foi destaque no ranking do Programa Banco do 

Povo Paulista pelo volume de empréstimos realizados, reforçando o interesse em 

conhecer o ambiente de atuação desta política pública instalada no município. 

Nota-se, a partir do gráfico 2, que os valores médios contratados ao 

longo dos anos sofreram aumento. Por outro lado, o volume dos empréstimos 

concedidos no período, demonstrados no gráfico 1, apresentaram queda. Desse 

modo, percebe-se um menor número de contratos e maiores valores nominais 

emprestados, coerentes à expansão dos limites de crédito autorizados pelo Estado de 

São Paulo.  

 

Gráfico 2 - Valor médio por contrato liberado de 2010 a 2018(R$) 

 
 

Fonte: BPP UCM Franca, 2019. 
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Porém, no gráfico 3, a queda no número de contratos assinados foi maior 

e contínua a partir de 2014, refletindo o cenário de crise e instabilidade instalados no 

país. Nota-se que, em 2015, registrou-se o menor número de contratos assinados no 

período de 2010 a 2018. 

 

Gráfico 3 – Número de contratos assinados no período de 2010 a 2018 

 
 

Fonte: BPP UCM Franca, 2019. 

 

  Durante a fase de coleta dos dados, solicitaram-se relatórios que 

pudessem demonstrar a quantidade de pessoas físicas e pessoas jurídicas atendidas 

pelo programa, porém, estas informações não estão mapeadas em sistemas 

integrados, apenas planilhas avulsas de contratos aprovados por agente de crédito. 

Desta maneira, não foi possível interpretar estes percentuais, embora, no próximo 

item, sejam detalhadas as características e o perfil dos tomadores de crédito, público 

alvo do programa.  

 

 

6.1.4  Público alvo: perfil e características 
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É de conhecimento geral que o foco do Banco do Povo Paulista é 

conceder crédito para desenvolver atividades empreendedoras, porém, nesta 

pesquisa, constatou-se que a pessoa física que trabalha por conta própria, de forma 

autônoma ou informal torna-se elegível, desde que apresente os requisitos mínimos. 

Entretanto, os limites de crédito são superiores e mais atraentes quando o 

empreendedor apresenta o CNPJ, oficializando a formalização da empresa.  Também 

são considerados clientes elegíveis as cooperativas e associações formalmente 

constituídas.  

Conforme instruções da SERT, para pleitear o crédito, o informal e 

pessoa física devem apresentar os seguintes requisitos: comprovantes de atividade 

produtiva, residir ou possuir empreendimento há mais de dois anos no município, não 

possuir restrições cadastrais no SERASA e/ou no Cadastro Informativo dos Créditos 

não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN), ser brasileiro ou 

naturalizado, ter 18 anos completos ou menor emancipado. Quando analfabetos ou 

com deficiências que impeçam assinatura de documentos, devem apresentar 

procuração pública específica, outorgando poderes a terceiros. Quando deficientes 

visuais, devem assinar contrato na presença de duas testemunhas, maiores de 

dezoito anos ou menores emancipados. Quando pessoas jurídicas, devem comprovar 

faturamento de até R$ 360 mil nos últimos doze meses e apresentar documentos 

pessoais e do processo de constituição da empresa. 

A classe de motofretistas e mototaxistas, embora tenha limite de crédito 

diferenciado, deve cumprir com os mesmos requisitos e ainda apresentar 

comprovante de conclusão do curso de 30 horas, além das licenças para atividade 

expedidas pela prefeitura. 

O quadro 7, elaborado na fase de categorização, demonstra os 

elementos essenciais, coletados a partir das entrevistas e da análise do manual 

normativo do BPP, além das informações registradas no diário de campo quando 

visitas realizadas à UCM de Franca.  

Foi possível esclarecer, durante as entrevistas, que os atendimentos 

para pessoa física e pessoa jurídica são registrados individualmente na base de 

dados, porém não há relatórios consolidados que permitam visualizar a proporção 

destes atendimentos. Neste caso, para avaliação do percentual de contratos 

aprovados e empréstimos concedidos para pessoas físicas e pessoas jurídicas, é 
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necessário realizar contagem manual e individual, por meio das planilhas de cada 

agente de crédito.  

Identificou-se que os colaboradores, eventualmente, apuravam, por 

meio de recortes trimestrais e semestrais, o percentual aproximado de contratos 

aprovados para pessoa física e para pessoa jurídica. Segundo relatos, este percentual 

vem caindo expressivamente para pessoa física, perfazendo, nos últimos meses de 

2018, 15% em relação ao montante concedido. Também esclareceram que este 

número já alcançou, aproximadamente, 30% para pessoa física, quando ainda não 

existia a categoria de formalização do MEI, grande responsável pela formalização dos 

empreendimentos candidatos ao microcrédito.   

 

Quadro 7 - O perfil e as características do público alvo 

Demais Documentos Entrevistas 

 
➢ Empreendedores formais ou informais; 
➢ Produtores rurais, cooperativas e associações 

produtivas formalmente constituídas; 
➢ Produtor rural sem CNPJ; 
➢ Brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 

anos ou menor emancipado;   
➢ Pessoa física, residir ou possuir um 

empreendimento há mais de dois anos no 
município;  

➢ Ter faturamento bruto de até R$ 360 mil nos 
últimos 12 meses;  

➢ Não possuir restrições cadastrais no SERASA 
e/ou CADIN Estadual;  

➢ Motofretista e Mototaxista: apresentar 
certificado de conclusão do curso de 30 horas;   

➢ Procuração específica para analfabetos ou 
pessoas com deficiências; 

➢ Apresentar testemunhas: pessoas com 
deficiência visual ou cegas;  
 

 
➢ Comenta que o público alvo são 

empreendedores formais e informais; 
➢ Esclarece que as atividades devem ser 

comprovadas dentro do município de 
Franca; 

➢ Comenta das exigências relacionadas 
aos dados cadastrais e documentos 
pessoais; 

➢ Destaca o limite de crédito diferenciado 
para motofretistas e mototaxistas; 

➢ Comenta do incentivo a formalização 
para empreendedores informais; 

➢ Comenta a procura do MEI pelo acesso 
ao crédito; 

➢ Esclarece que não há relatórios 
consolidados para PJ e PF; 

➢ Relata demanda de diversos setores; 
➢ Destaca atendimento para confecção, 

calçados e prestação de serviços; 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dentro da perspectiva de análise dos resultados, outro fator interessante 

são as visitas de constatação, obrigatórias para comprovar as condições 

apresentadas pelos clientes, conforme exigências do BPP. Este assunto será 

detalhado no decorrer deste capítulo, no item 6.1.7. 

 

 

6.1.5  Linhas de crédito: limites, taxas de juros e prazos 
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Conforme demonstrado anteriormente, no item 5.2, as taxas de juros 

praticadas pelo BPP sofreram expressivas reduções e os limites de crédito concedidos 

foram ampliados. O primeiro percentual praticado de 1% ao mês, no ano de 1998, 

sofreu ajustes ao longo dos anos, chegando a atingir 0,35% ao mês a partir de 2014, 

sendo este aplicado atualmente. É cobrada também a Tarifa de Sustentabilidade do 

Fundo (TSF), equivalente a 1% do valor do financiamento, descontada na liberação 

do crédito. Este percentual é praticado visando à sustentabilidade do Fundo, 

considerando-se o subsídio dos juros por parte do Estado de São Paulo. Para 

contratos inadimplentes, são aplicados 12% de juros de mora ao ano e multa de 2% 

sobre o principal vencido no valor do dia de vencimento.  

No quadro 8, apresenta-se consolidação dos elementos utilizados para 

análise deste item, considerando os dados primários, oriundos das entrevistas e do 

manual normativo. 

 

Quadro 8 - As linhas de crédito e as condições 

Demais Documentos Entrevistas 

 
➢ Linhas de crédito para capital de giro, 

investimento fixo e misto; 
➢ Prazos praticados: 12, 24 e 36 meses, 

conforme o caso; 
➢ Limites para PF 3 a 5 mil reais; 
➢ Limites para PJ 7 mil e 500 reais a 20 mil 

reais; 
➢ Limites Associações e Cooperativas 25 mil 

reais; 
➢ Motofretista e Mototaxista com CNPJ 15 mil 

reais; 
➢ Carência padrão de 30 dias; 
➢ Carência adicional: 60 a 90 dias; 
➢ Taxa de juros: 0,35% ao mês; 
➢ Taxa de Sustentabilidade do Fundo (TSF): 

1% do total financiado, no ato da liberação; 
➢ Encargos moratórios: juros da operação; 

juros de mora de 12% ao ano, multa de 2% 
sobre valor principal vencido; 

➢ Lista oficial de itens financiáveis e itens não 
financiáveis; 
 

 
➢ Esclarece modalidades de crédito para 

capital de giro e investimento fixo; 
➢ Comenta que as restrições impedem a 

concessão do financiamento; 
➢ Destaca limites de concessão para primeiro 

crédito PF e PJ; 
➢ Comenta valores de 3 a 5 mil para PF; 
➢ Comenta valores de 5 a 20 mil para PJ; 
➢ Destaca linha especial motofretista e 

mototaxista; 
➢ Relata prazos de 12, 24 e 36 meses; 
➢ Explica composição do valor das parcelas; 
➢ Esclarece equidade das exigências para 

setores; 
➢ Comenta últimas alterações das linhas de 

crédito; 
➢ Comenta mudança na taxa de juros, 

atualmente 0,35%/mês;  
➢ Explica composição de linha mista, capital 

de giro e investimento: 60%; 
➢ Relata carência de 30 dias; 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para pessoas físicas, o valor do primeiro crédito está limitado a 3 mil 

reais, o segundo até 4 mil reais e do terceiro em diante o limite é de 5 mil reais. Para 
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as pessoas jurídicas, o primeiro crédito está limitado a 7.500 reais, o segundo crédito 

até 10 mil reais, o terceiro limitado a 15 mil reais, e do quarto em diante o valor 

estipulado é de 20 mil reais. Para associações, cooperativas produtivas ou de trabalho 

o limite de crédito é de 25 mil reais. Para motofretistas e mototaxistas, com CNPJ, o 

valor máximo é de 15 mil reais. 

No que diz respeito aos prazos para pagamento, a pessoa física que 

solicitar capital de giro terá 12 meses e 30 dias de carência, com possibilidade de 

carência adicional para 60 dias. No que caso da linha de investimento fixo ou misto, a 

pessoa física poderá parcelar em até 24 meses e 30 dias de carência, com 

possibilidade e carência adicional para 90 dias. Os prazos para pessoa jurídica são 

maiores, sendo adotado, para capital de giro, 24 meses, e para investimento fixo ou 

misto até 36 meses, considerando a possibilidade de carência adicional de até 90 dias. 

Em relação aos itens financiáveis, pode-se mencionar: máquina e 

equipamentos para atividade produtiva, veículos, capital de giro para compra de 

insumos e aporte em caixa. Por outro lado, o BPP não financia mercadorias 

provenientes do exterior sem a devida documentação, veículo de passeio, pagamento 

de dívidas, participação societária, mão de obra e encargos sociais, equipamentos 

usados financiados diretamente de pessoa física, exceto veículos e equipamentos 

agrícolas, combustível, ponto e locação de imóvel, cursos e impostos. 

Desse modo, o papel do agente de crédito é mais uma vez destacado, 

principalmente no atendimento presencial, onde pode-se constatar a devida utilização 

do crédito, comprovando o destino dos recursos públicos concedidos. Para 

sistematizar este processo, definiu-se documentação necessárias e garantias 

exigidas, conforme descrito no próximo item. 

 

 

6.1.6  A concessão do microcrédito: fluxo de atendimento, documentação, exigências 

e garantias 

 

 

Para conhecer e pleitear empréstimos no BPP de Franca, o interessado 

deve comparecer pessoalmente no setor de atendimento da UCM e solicitar 

orientações junto aos agentes de crédito. Este primeiro atendimento é realizado pela 

equipe, orientada a fornecer as informações pertinentes à concessão e, 



61 
 

principalmente, às exigências, documentação e garantias que devem ser fornecidas 

na data de entrada do processo. O agente de crédito (entrevistado “B”) comentou, 

durante a entrevista, que a maioria dos clientes, na condição de informais e/ou 

pessoas físicas, decidem formalizar, antes de solicitar o crédito, justamente para 

ampliar o limite a ser contraído. Todas as deliberações das propostas de 

financiamento são realizadas pelo CCO do Banco do Povo Paulista. 

O primeiro passo é realizado pelo agente de crédito, que envia, por meio 

eletrônico, os pedidos de financiamento, confirmando o cadastro do cliente e a 

respectiva solicitação. O agente financeiro, atualmente, a Desenvolve SP, recepciona 

as propostas e disponibiliza ferramentas para que os agentes possam acompanhar 

todo o processo.  Posteriormente, para efetivação do crédito, o agente financeiro emite 

documentos legais, formalizando a Cédula de Crédito Bancário (CCB). 

É função do agente de crédito orientar e reunir todos os documentos 

obrigatórios apresentados pelo cliente, anexando cópias digitalizadas e 

encaminhando para o departamento responsável. Nesta etapa, é fundamental que o 

agente esclareça as consultas cadastrais que serão realizadas e analisadas, 

condicionando a aprovação do crédito aos resultados. 

O segundo passo é realizado pelo CCO, que realiza as análises e 

aprovações das propostas. Posteriormente, o agente de crédito deve informar ao 

cliente o resultado. Caso este tenha sido aprovado, o processo é encaminhado 

conforme rotinas operacionais internas, sendo acompanhado pelo cliente.  Ainda nesta 

etapa, a Desenvolve SP disponibiliza acesso para cadastramento das propostas e 

beneficiários.  

A terceira etapa é a liberação dos recursos na conta dos beneficiários, 

conjuntamente ao envio dos boletos das parcelas para pagamento. Ao final deste, o 

agente deverá constatar e comprovar a utilização dos recursos para os devidos fins, 

considerando as notas fiscais, demais documentos pertinentes ao processo. Além 

disso, são realizadas visitas in loco, para fotografar os equipamentos e itens que, por 

ventura, possam comprovar a finalidade da utilização do crédito. Em casos de desvios, 

a controladoria será acionada e tomará as devidas providências, negativando o 

cadastro deste cliente automaticamente no sistema. 

Basicamente, os documentos a serem apresentados para modalidade 

de crédito da pessoa física são: Cadastro da Pessoa Física (CPF) e Registro Geral 

(RG) do cliente, dos sócios e dos cônjuges, ou documento oficial com foto, certidão 
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de casamento do cliente e dos sócios ou, em outros casos, devidas certidões 

comprovando a situação. Em caso de estrangeiros, deve-se apresentar Registro 

Nacional de Estrangeiros (RNE). Para pescadores, o Registro Geral da Atividade 

Pesqueira (RGP), e para motociclistas a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para 

comprovar residência, é solicitado conta de água, luz, ou telefone com até 90 dias de 

emissão, no máximo, e, em casos de imóvel alugado ou no nome de terceiros, deve-

se apresentar documentos complementares. O cliente deve apresentar extrato ou 

cartão de conta corrente, orçamento do bem onde conste a razão social do fornecedor, 

com todos os dados cadastrais, bem como o detalhamento dos produtos, mercadorias 

ou serviços, e a condição de pagamento dos itens a serem financiados. No caso da 

modalidade de crédito para capital de giro, é necessário apresentar cópia das notas 

fiscais de compras dos últimos três meses. 

Quando o financiamento for pleiteado por pessoas jurídicas, devem ser 

apresentados os atos constitutivos referentes à constituição da empresa, sendo que 

o solicitante deve ser o representante legal, cadastrado no CNPJ. Para produtores 

rurais, será necessária legalização junto à Casa da Agricultura, apresentação das 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, oriundas de todos os órgãos 

regulatórios, inscrições estadual e municipal, quando houverem, além da necessidade 

de entrega dos documentos descritos no parágrafo anterior, referentes à pessoa 

física.  

No caso de associações e cooperativas, além da ata de constituição e 

regimento interno, é obrigatória a apresentação do Estatuto com as devidas 

alterações, quando existirem, e ata de eleição e posse da atual diretoria.  

Cabe ressaltar que, para aprovação dos recursos pleiteados por 

empresas constituídas, é obrigatória a utilização do FDA, cuja cobrança é efetuada 

por meio da Comissão de Garantia (CG). Em alguns casos, aplica-se, ainda, Adicional 

de Comissão de Garantia (ACG). Neste caso, o valor a ser adicionado é apurado 

conforme regras internas do programa e cobrado nas operações de concessão para 

pessoa jurídica. Para conhecer os valores desta comissão, o cliente deve solicitar ao 

agente uma simulação de crédito. As empresas também devem apresentar 

regularidade perante à Receita Federal, ao Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e à Fazenda do Estado 

de São Paulo.  
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No quadro 9, foram destacadas as principais informações referentes ao 

fluxo operacional de atendimento, documentação, exigências e garantias praticadas 

pelo BPP de Franca. 

 

Quadro 9 - Fluxo operacional de atendimento: a documentação e as garantias 

Demais Documentos Entrevistas 

 
➢ Garantia de terceiros e Fundo de Aval do 

Estado de São Paulo (FDA); 
➢ Documentação necessária do avalista; 
➢ RG e CPF dos sócios e cônjuges; 
➢ Documentos da pessoa física; 
➢ Documentos da pessoa jurídica; 
➢ Deliberação: Comitê de Crédito 

Operacional do BPP (CCO); 
➢ Recepção eletrônica: Desenvolve SP 
➢ Confirmação: Agente de Crédito; 
➢ Contratação e efetivação: Desenvolve SP 

Cédula de Crédito Bancário – CCB; 
➢ Fase inicial, intermediária e finalização; 
➢ Comprovação do uso do crédito; 

 

 
➢ Comenta a necessidade de atendimento 

prévio para orientações gerais; 
➢ Esclarece o fluxo de atendimento interno; 
➢ Explica processo emissão dos boletos; 
➢ Destaca os documentos necessários; 
➢ Relata as exigências para pessoa física e 

pessoa jurídica; 
➢ Comenta garantia de terceiros; 
➢ Esclarece documentação avalistas; 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Além de toda documentação descrita, uma das garantias exigidas para 

a tomada de crédito no BPP é o aval prestado por terceiros, em caso de operações 

de crédito para clientes informais, ou pelo próprio sócio, nos casos de operações para 

pessoas jurídicas. Estes avalistas devem apresentar documentos pessoais, da 

mesma forma que o BPP exige aos solicitantes enquadrados como pessoas físicas. 

Vale ressaltar que, atualmente, a responsabilidade de emissão dos 

boletos para pagamento das parcelas é da Caixa Econômica Federal, sendo 

permitido, até o vencimento, quitação em qualquer instituição financeira que efetue 

recebimentos. 

 

 

6.1.7  Inadimplência: gestão e acompanhamento 

 

 

A gestão e o acompanhamento dos inadimplentes exige medidas e 

dedicação da equipe de atendimento, que deverá cumprir as regras e considerar a lei 

de proteção ao consumidor.  
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O agente deverá realizar o levantamento da carteira ativa de 

inadimplente, entrando em contato por telefone e solicitando o pagamento da parcela 

em atraso. Caso não seja pago, novos contatos serão realizados. Estão previstas, 

ainda, visitas ao empreendimento, carta de cobrança, envio de e-mail, inclusão do 

cadastro nos órgãos creditícios e notificação ao avalista. 

Para compreender as questões pertinentes ao tratamento da 

inadimplência, processo de gestão e acompanhamento, utilizou-se a categorização 

demonstrada no quadro 10. 

 

Quadro 10 - Inadimplência, gestão e acompanhamento  

Demais Documentos Entrevistas 

 
➢ Acompanhamento e monitoramento, 

medidas de cobrança conforme Lei 
Federal N° 8078; 

➢ Primeira etapa: relatório da carteira ativa 
inadimplente; 

➢ Segunda etapa: Agente realiza contato 
com o cliente e solicita o pagamento da 
parcela em atraso. Após 20º dia atraso 
visita in loco. Após 31º dia de atraso 
inserção Serasa e após 90 dias no Cadin; 

➢ Após 60° dia de atraso, oferecer a 
renegociação ou quitação da dívida. 

 

 
➢ Comenta percentuais de inadimplência;  
➢ Destaca que o índice de inadimplência 

não afeta a sustentabilidade do programa; 
➢ Esclarece processos de cobrança; 
➢ Relata poucos casos considerados 

perdas;  
➢ Entrevistado A: Relata índice de 4% de 

inadimplência; 
➢ Entrevistado B: Relata índice de 5% a 7% 

de inadimplência. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Esgotadas todas as tentativas anteriores, depois do 60° dia de atraso, 

oferece-se a renegociação ou quitação da dívida. Esse procedimento regulariza o 

nome do cliente, sócios e avalistas dos órgãos de proteção ao crédito. 

Atualmente, para composição do percentual de inadimplência da UCM 

Franca, segundo o entrevistado “B”, são considerados como inadimplentes aqueles 

que atrasam o pagamento dentro de um prazo de 60 a 180 dias. 

Outro ponto importante é a constatação da utilização do recurso. 

Segundo relatado, são raros os casos de desvios comprovados pela equipe de 

atendimento, e, quando acontecem, são registrados e informados ao setor de 

auditoria, que, automaticamente, toma as devidas providências para negativação do 

cadastro do cliente junto ao BPP. 

As visitas para auditoria da carteira estão previstas na metodologia, 

porém, após alteração do agente financeiro, foram interrompidas. Desse modo, os 

agentes de crédito aguardam novas diretrizes para gestão e acompanhamento. 
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Ao registrar as entrevistas e categorizá-las, foi possível identificar que o 

percentual de inadimplência, citado pelo entrevistado “A”, de 4%, é diferente do 

percentual citado pelo entrevistado “B”, entre 5% e 7%. Neste sentido, é possível 

suscitar estudos que investiguem a apuração desse dado, constatando valores e 

respectivas metodologias utilizadas na análise deste indicador. 
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7 CONCLUSÃO  
 

 

A proposta deste estudo foi analisar e compreender a atuação do Banco 

do Povo Paulista de Franca, considerando as particularidades do microcrédito dentro 

da perspectiva do desenvolvimento local e do contexto das políticas públicas. Para 

tanto, utilizou-se uma abordagem qualitativa, cuja estrutura foi delimitada a partir de 

uma pesquisa exploratória, seguida da etapa descritiva e de análise de conteúdo.   

Os principais elementos utilizados como insumos para elaboração desta 

dissertação foram os dados primários, oriundos das entrevistas com os colaboradores 

da Unidade de Crédito de Franca e de documentos internos concedidos 

exclusivamente para a pesquisa.  

O referencial teórico foi construído a partir da revisão bibliográfica, tendo 

como base as seguintes temáticas: políticas públicas, microcrédito e desenvolvimento. 

Nesta etapa, foram selecionadas as principais obras, os autores renomados e as 

publicações científicas, que contribuíram na construção dos diálogos e na 

investigação proposta neste trabalho.  

Com base na teoria apresentada, constatou-se que o Banco do Povo 

Paulista de Franca é uma política pública de microcrédito do Estado de São Paulo, 

presente em diversos municípios, que se relaciona diretamente com o 

desenvolvimento local à medida que os problemas públicos, como o desemprego, a 

baixa renda e a informalidade, são tratados, pela oferta de microcrédito direcionada 

aos empreendedores, com atividades produtivas de micro e pequeno portes 

devidamente comprovadas.  

No que diz respeito à análise do problema, tema do capítulo 2, foi 

possível compreender que os dois indicadores do BPP, geração de emprego e renda, 

por essência, sugerem a intenção de tratamento de um problema público. Porém, não 

foram encontradas evidências de mapeamento destes números na esfera municipal, 

despertando, nesse sentido, a possibilidade de averiguações futuras.  

Quanto à amplitude dessa política pública, foi possível constatar que o 

Programa de Microcrédito Banco do Povo Paulista está presente em boa parte do 

Estado de São Paulo, tendo convênios firmados em mais de 80% deste território 

estadual. Sugere-se, a partir desse prisma, pesquisas para investigação da atuação 
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das Unidades de Crédito presentes no Estado, mapeando o desempenho individual e 

realizando análises comparativas. 

Para a coordenação estadual deste programa e conforme registrado na 

introdução do manual normativo 3.2, a dinâmica da concessão de linhas de crédito 

aos pequenos empreendedores de baixa renda tem reflexo positivo na economia local 

e nas questões sociais dos municípios contemplados. Dentro deste contexto, acredita-

se que, a curto prazo, proporciona-se o aumento da renda, e, a longo prazo, incentiva-

se a formalização de novos negócios, resultando no aumento da arrecadação do 

Estado. 

Praticando a menor taxa de juros do mercado financeiro, o BPP está 

diretamente ligado ao poder público, o que garante, sobremaneira, sua 

sustentabilidade. Não foi possível identificar, nesta pesquisa, os componentes 

políticos que influenciam sua gestão. Por outro lado, notou-se a presença de 

instrumentos jurídicos que normatizam toda a estrutura operacional, política e 

estratégica. Os convênios são os principais instrumentos jurídicos que amparam os 

repasses de verbas e que garantem a formalização das parcerias entre o Estado e os 

municípios. O manual normativo padroniza a atuação em todo o território estadual, 

dando as devidas coordenadas e diretrizes para as equipes de atendimento, além de 

orientação aos parceiros locais. 

Foi possível identificar que, na prática, o papel da esfera municipal é 

determinante para o desenvolvimento, a continuidade e manutenção de uma política 

pública, como é o caso do BPP, espelhando a teoria descrita no capítulo 3, dessa 

dissertação. Os convênios firmados em parceria com as prefeituras garantem a 

estrutura operacional e financeira, porém, mais do que isso, as pessoas envolvidas 

neste processo e a dinâmica local são os grandes influenciadores das práticas 

adotadas e dos resultados alcançados.  

No caso da UCM de Franca, as características econômicas e sociais da 

localidade refletem no perfil de público que busca o apoio financeiro do programa, na 

mesma medida em que estes aportes financeiros movimentam e aceleram as 

atividades industriais dos setores prioritários e relevantes do Município. Sua atuação 

conjunta à Sala do Empreendedor foi replicada como modelo para todo o Estado, 

tendo em vista que o movimento e incentivo à formalização, neste espaço comum, 

pode funcionar como instrumento de controle à informalidade.  
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Outro destaque interessante do BPP de Franca/SP, registrado no site da 

Prefeitura Municipal de Franca, foi a premiação da unidade, que atingiu o maior 

volume de empréstimos e contratos no ano de 2017. A coordenação estadual mapeou 

o desempenho das unidades de crédito e o BPP de Franca foi a primeira a alcançar a 

marca de R$26 milhões concedidos e 6.500 contratos aprovados. Nesse sentido, 

constatou-se que outros indicadores, como inadimplência e valor médio por contrato, 

também são monitorados com o objetivo de incentivar o bom desempenho das 

respectivas equipes.  

Em relação aos indicadores de geração de emprego e renda, não foi 

possível identificar resultados práticos, nem tão pouco quantificá-los. Porém, 

percebeu-se que há o incentivo à formalização das atividades informais, por meio da 

possibilidade de legalização, a partir da modalidade do MEI. Esta reflexão, suscitada 

pela pesquisa, está relacionada ao aumento expressivo do número de formalizações 

ao longo dos últimos anos, possibilitando, dessa maneira, a análise destes dados, sob 

outro prisma.   

Ao observar os dados da Tabela 1, apresentada no capítulo 4, onde há 

registros de expressiva redução das taxas de juros e significativo aumento dos limites 

de crédito, percebe-se um movimento de incentivo e estímulo ao crédito, associado 

ao cenário de instabilidade e crise econômica instalados no país. No entanto, no 

Gráfico 1, apresentado no capítulo 6, notou-se redução no volume de empréstimos 

concedidos de 2014 a 2018, tendo apresentado, em 2015, o segundo menor montante 

no período, seguido de 2010. Esta situação se repetiu nos dados do Gráfico 3, em que 

a queda contínua no número de contratos espelhou a redução do montante financeiro 

concedido. Sob outra perspectiva, o Gráfico 2 demonstrou que o valor médio por 

contrato apresentou crescimento contínuo de 2010 a 2018, atingindo, em 2017, o 

maior valor apurado. 

Ao registrar as entrevistas e categorizá-las, foi possível identificar que o 

percentual de inadimplência citado pelo entrevistado “A”, de 4%, é diferente do 

percentual citado pelo entrevistado “B”, entre 5% e 7%. Neste sentido, sugere-se 

investigações futuras. 

Em relação à inadimplência, constatou-se variações entre o número 

apresentado pelos entrevistados, e não foi possível identificar inconsistências a partir 

de relatórios informatizados. Os critérios para composição da carteira ativa de 

inadimplentes, utilizada pela UCM de Franca, são comuns ao sistema de crédito 
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tradicional, considerando, como tal, os clientes com determinado período de dias em 

atraso nas parcelas. A esse respeito, foi possível constatar que a sustentabilidade do 

programa está relacionada aos recursos públicos destinados à manutenção do Fundo. 

Portanto, indicam-se pesquisas futuras que possam averiguar este componente, 

analisando o fator inadimplência e seus respectivos impactos. 

Para apuração do perfil dos clientes atendidos, segmentando por 

atividade econômica e forma jurídica, pesquisou-se o histórico de atendimentos no 

período de 2010 a 2018.  Uma das limitações desta pesquisa foi a ausência destes 

dados em ambiente informatizado e a necessidade de apuração individual e manual 

dos contratos liberados, bem como da ficha de cadastro de cada cliente atendido. 

Identificou-se que não há relatórios analíticos que possam segmentar o banco de 

dados dos tomadores de crédito. Diante deste fato, consideraram-se, como base para 

análise de dados, os percentuais apresentados pelos colaboradores, oriundos dos 

últimos relatórios, analisados no período de 2018, onde registrou-se, manualmente, 

que a maioria dos contratos e valores liberados foram para pessoas jurídicas, 

representando mais de 70% do montante concedido. Dessa maneira, sugerem-se 

pesquisas futuras, que possam compreender e avaliar estes dados, por meio de 

metodologias específicas e apoio teórico. 

No que diz respeito à nomenclatura, foi possível constatar, durante a 

fase exploratória, que o BPP é um programa único do Estado de São Paulo, muitas 

vezes confundido com demais iniciativas privadas e programas sociais de outros 

Estados, também denominados Banco do Povo. 

Por todos esses aspectos apresentados, acredita-se que esta pesquisa 

atingiu o objetivo proposto, esclarecendo o funcionamento de uma relevante política 

pública de microcrédito instalada no município de Franca/SP, cuja principal ferramenta 

é a concessão de apoio financeiro aos pequenos negócios do Estado de São Paulo. 

Sabe-se que as micro e pequenas empresas são responsáveis por grande parte dos 

empregos gerados neste país e, neste caso, os empreendedores, que se desafiam 

em atividades por conta própria, arriscam, muitas vezes, sem condições profissionais 

e financeiras, um mercado disputado e de grande concorrência. Este dilema reforça a 

importância de pesquisas acadêmicas como esta, que dedique esforços e busque 

compreender o universo político, social e econômico em que estas forças 

empreendedoras acontecem. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS: PESQUISA 

QUALITATIVA 

 

 

Entrevistados: Colaboradores do Banco do Povo Paulista de Franca  

Local: Banco do Povo Paulista de Franca – Paço Municipal de Franca 

  

 

Descrição dos Entrevistados “A” e “B” 

 

Dados requisitados – Entrevistado “A” 

Nome: 

Cargo:   

Tempo de atuação:   

Formação acadêmica:  

Especialização:  

Principais atribuições:  

 

 

Dados requisitados – Entrevistado “B” 

Nome: 

Cargo:  

Tempo de atuação:  

Formação Acadêmica: 

Especialização:   

Principais atribuições:  

 

 

Abordagem -  Assuntos Gerais: 

• Identificar como surgiu o Programa BPP no Estado de São Paulo; 
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• Explicar como aconteceu a implantação da unidade do BPP em 

Franca; 

• Identificar quais aspectos jurídicos bem como a legislação 

relacionada ao Programa com intuito de desvendá-lo enquanto política pública; 

• Esclarecer as características deste programa enquanto política 

púbica, identificando a atuação municipal; 

• Explicar a importância da unidade local de Franca para o 

Programa; 

• Identificar volume e aporte de recursos econômicos e financeiros, 

revelando instrumentos jurídicos que viabilizam as unidades de crédito; 

• Comentar a existência e a importância de parcerias locais. 

 

 

Abordagem Assuntos Específicos: 

• Explicar a atuação da unidade de Franca, sua estrutura física, 

composição da equipe e processos de atendimento; 

• Identificar o volume e a capacidade de atendimento desta 

unidade, desvendando montante de recursos concedidos; 

• Descrever como é realizada a análise de crédito e como acontece 

a operação, considerando e revelando o público alvo do Programa; 

• Esclarecer se existem mecanismos de avaliação e desempenho, 

assim como identificar os percentuais de inadimplência nos últimos anos; 

• Como atua o agente de crédito, existem mecanismos de 

acompanhamento, visitas presenciais aos tomadores e avaliação de perfil destes 

clientes.  

 

 

Outros assuntos: 

• Identificar e observar a presença de indicadores de 

sustentabilidade do Programa e manutenção da Política Pública; 

• Identificar sistemas de controle e registro de histórico de 

atendimento; 

• Verificar possibilidade de novos contatos. 
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APÊNDICE B – CARTAS DE AUTORIZAÇÃO 
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