
                 

JESSICA DOS SANTOS CORREA RIBEIRO

A UTILIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO NO PERIODO DE CRISE

 
 

                 FIBRA - FACULDADE DO INSTITUTO DO BRASIL

CIÊNCIAS CONTABÉIS 
 
 
 
 
 
 
 

JESSICA DOS SANTOS CORREA RIBEIRO
RITHYELLE TAIS SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UTILIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO NO PERIODO DE CRISE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁPOLIS/2017 

FACULDADE DO INSTITUTO DO BRASIL 

JESSICA DOS SANTOS CORREA RIBEIRO 

A UTILIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO NO PERIODO DE CRISE 



JESSICA DOS SANTOS CORREA RIBEIRO 

RITHYELLE TAIS SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UTILIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO NO PERIODO DE CRISE 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Ciências 
Contábeis da Faculdade FIBRA, como 
requisito para a Obtenção do título de 
Bacharel Em Ciências Contábeis. 
Orientadora: Bianca Pellet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁPOLIS/2017 



 FIBRA 

O presente trabalho tem o intuito de 
considerado uma boa alternativa 
o próprio negocio, buscando uma forma de não ficar fora do mercado 
tendo uma renda própria através do empréstimo.
em período de crise os Micros empreendedores optam pelo microcrédito por ser um 
credito simples sem burocracia e tendo a
credito para o crescimento de sua atividade produtiva. 
Na pesquisa buscou-se, além 
levantamento de dados feito por meio de questionário
empresa CEAPE-GO.Diante dos dados apurados no decor
observou-se que o microcrédito
empreendedores atendidos pelo CEAPE
mesmos e para a sociedade em geral.
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Empreendedorismo. 
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RESUMO 
 

tem o intuito de analisarcomo o microcrédito tem sido 
alternativa para pessoas desempregadas que querem montar 

o próprio negocio, buscando uma forma de não ficar fora do mercado 
tendo uma renda própria através do empréstimo.O objetivo é mostrar que 

Micros empreendedores optam pelo microcrédito por ser um 
dito simples sem burocracia e tendo a orientação financeira de um agente de 

o para o crescimento de sua atividade produtiva.  
se, além da pesquisa de campo e fundamentos teóricos, o 

levantamento de dados feito por meio de questionários aplicado
Diante dos dados apurados no decorrer do estudo e pesquisa, 

o microcrédito contribui para a ascensão socioeconômica dos 
empreendedores atendidos pelo CEAPE-GO, o que seria muito positivo para os 
mesmos e para a sociedade em geral. 

PALAVRAS CHAVE:Microcrédito; Micro Empreendedor

 

O BRASIL 

como o microcrédito tem sido 
para pessoas desempregadas que querem montar 

o próprio negocio, buscando uma forma de não ficar fora do mercado de trabalho e 
mostrar que mesmo 

Micros empreendedores optam pelo microcrédito por ser um 
orientação financeira de um agente de 

fundamentos teóricos, o 
aplicados a 52clientes da 
rer do estudo e pesquisa, 

contribui para a ascensão socioeconômica dos 
o que seria muito positivo para os 

mpreendedor; Empréstimo; 



ABSTRACT 
 

 
This paper aims to analyze how microcredit has been considered a good alternative 
for unemployed people who want to set up their own business, looking for a way not 
to stay out of the job market and having their own income through the loan. The 
objective is to show that even in times of crisis micro entrepreneurs opt for 
microcredit as a simple credit without bureaucracy and having the financial 
orientation of a loan agent for the growth of their productive activity. In the research, 
besides the field research and theoretical foundations, the research was done 
through questionnaires applied to 52 clients of CEAPE-GO. Given the data obtained 
during the study and research, it was observed that microcredit contributes to the 
socioeconomic rise of entrepreneurs served by CEAPE-GO, which would be very 
positive for them and for society in general. 
 
 
KEYWORDS:Microcredit; Micro Entrepreneur; Loan; Entrepreneurship. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como objetivo observar a importância do microcrédito 

ofertado pelo CEAPE-GO – Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do 

Estado de Goiás que é uma tomadora de empréstimo na cidade de Anápolis e São 

Francisco de Goiás, onde possui uma filial.  

O microcrédito no Brasil é um programa de empréstimo destinado a 

pequenos empreendedores, formal ou informal, pessoa física (que trabalhe por 

conta própria) ou pessoa jurídica. É um programa impulsionado pelo governo 

brasileiro para atenderpessoas físicas que nãopossuem comprovante de renda, o 

que vem se tornando uma missão muito difícilde conseguir empréstimos em bancos 

ou instituiçõesfinanceiras devido não comprovarem renda.  

O trabalho justifica-se pelo fato do microcrédito ofertado pelo CEAPE-GO 

ajudar microempreendedores que trabalham no ramo do comércio, produção, 

prestação de serviço ou trabalhe com alguma atividade econômica a pegarem um 

credito para capital de giro ou afins, buscando uma alternativa para seguir com o 

próprio negocio em meio à crise, atendendo também pessoas de baixa renda que o 

procuram devido à liberação do credito não ser tão burocrática relativo aos outros 

bancos privados. 

Nesse contexto entra o microcrédito, que está disponível justamente para 

esse público com dificuldades em conseguir crédito, onde são liberadas pequenas 

quantidades de dinheiro, mas que ajudam a impulsionar as suas atividades e 

aumentar sua renda. Exemplos de pessoas/negócios que se enquadram no acesso 

ao microcrédito: Cabeleireiros, vendedores em geral, faxineiras, mercados, artesãs, 

padarias, e muitos outros. Além de estar enquadrado em alguma situação anterior, o 

microempreendedor não pode ter restrições no SPC, SERASA, CADIN, ou em outro 

órgão de proteção ao crédito. 

Diante disso, o objetivo da pesquisa é analisar e identificar a finalidade do 

empréstimo solicitado pelos clientes do CEAPE-GO já que suas características mais 

marcantes segundo o diretor financeiro da instituição é a facilidade de acesso, 

liberação rápida e, principalmente fazer com que o cliente se sinta parceiro. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

Os objetivos desta pesquisa dividem-se em geral e específicos: 

 

1.1.2 Objetivo Geral 

 

Identificar a destinação e motivação do Microempreendedor para a tomada 

de crédito no período de crise. 

 

1.1.3 Objetivo Específico 

 

Identificar o perfil, necessidade e preferencia dos clientes na tomadora de 

empréstimo. 

Verificar o grau de satisfação dos clientes referentes a aspectos relevantes 

para o consumidor 

Analisar outras questões de interesse da organização. 

Comparar o valor da carteira referente período de liberação na crise. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

No presente trabalho vamos analisar e verificar a solicitação de pessoas que 

procuram uma tomadora de empréstimo e para qual finalidade pegam o dinheiro 

sendo que a procura por empréstimo esta em alta devido os impactos da crise. 

 O estudo contribuirá com informações relevantes ao CEAPE-GO, por isso 

justifica-se a importância do presente trabalho em analisar a relevância, identificar 

qual a destinação do empréstimo solicitado e quais os recursos tomados. 

O CEAPE-GO é uma instituição financeira mais especificamente pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos tendo a contabilidade voltada ao 

terceiro setor, constituída em Dezembro de 1993, com a finalidade principal de 
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apoiar as atividades econômicas das famílias de baixa renda dos setores de 

Indústria (Produção), comércio e prestação de serviços, não assistidas pelo crédito 

institucionalizado.  

Teve origem de recursos através da BNDES, BID, SEBRAE, CAIXA FAT e 

recursos próprios. É também qualificado pelo Ministério da Justiça como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, dedicada ao 

desenvolvimento sócio econômico de pequenos empreendimentos e 

Microempresas, que facilita o credito para micros e pequenos empreendedores do 

setor formal e informal, que desejam ampliar, implantar e melhorar seu negocio, 

incentivando o crescimento e desenvolvimento regional. 

Muitos Empreendedores procuram o CEAPE-GO devido à facilidade ao 

crédito sendo que encontram dificuldades e acham burocrática a exigência que 

outras agências de fomento/bancos impõem e solicitam em relação a devidos 

documentos para a analise do credito, sendo que em algumas demoram até um mês 

para dar retorno ao empreendedor se o empréstimo será aprovado ou não. 

Do ponto de vista pratico espera-se que o estudo contribua no sentido de 

ampliar conhecimentos sobre os benefícios do fomento/empréstimo e sirva de 

referencia para outros acadêmicos e empresas no ramo de capital de giro e assim 

melhor se posicionar no mercado com as constantes mudanças na época de crise. 

2FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 
2.1 A HISTÓRIA DO MICROCRÉDITO 
 

O Microcrédito é conceituado como pequenos empréstimos à população 

com poucos recursos, para viabilizar o trabalho autônomo, permitindo geração de 

renda (MicrocreditSummit, 2007). O perfil do microcrédito tem o poder de agradar 

tanto as correntes que o veem como um mecanismo de combate a pobreza e 

superação as disparidades de gênero como as correntes que o admiram pela 

capacidade de reduzir a pobreza por meio de incentivos ao esforço e ao trabalho, de 

forma não, necessariamente, governamental e pelo uso de mecanismos de 

mercado.  
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...as instituições de microcrédito vêm atuando exatamente nos 
setores discriminados pelo sistema financeiro tradicional. Com esse 
apoio, os pequenos empreendimentos são viabilizados e 
dinamizados, podendo inclusive ampliar as oportunidades para 
realização de negócio dos empreendedores formais e informais no 
contexto local. BRAGA e TONETO (1999, p. 16),  

 

O microcrédito tem a capacidade de popularizar o acesso ao crédito pela 

aplicação de novas tecnologias que dominam a restrição tradicional ao crédito, 

através da possibilidade de não requisito de garantias reais, mudando pelo aval 

solidário, e pelo uso dos agentes de crédito, que permitem desburocratização e 

maior acesso ao crédito pelos mais pobres. Esta categoria aplica uma metodologia 

específica ao público alvo. 

 Ao valorizar o conhecimento obtido do beneficiário, consegue superar a 

necessidade da condição de garantias reais, pois implica numa alteração de valores 

em relação à economia capitalista tradicional, ao pôr o trabalho acima do capital, e a 

solidariedade e assistência acima do individualismo. Esta mudança de valores 

permite a extensão local e a alta geração de renda. (GALVÃO, 1998, p. 24). 

Os micros empreendedores optam pelo microcrédito por ser um credito 

simples, com orientação financeira para o crescimento de sua atividade produtiva 

em sua comunidade, com foco na geração de renda.  

 

Outro ponto que diferencia o microcrédito do crédito tradicional são 
os sistemas de garantias, importantes para a cobertura de possíveis 
inadimplências. A prática de concessão do crédito tradicional é a 
exigência de garantias reais. O microcrédito adota sistemas de 
garantias mais próximos das condições socioeconômicas dos 
pequenos empreendedores, cuja ausência de bens para oferecer 
como 14 garantia real é compensada pelo capital social da 
comunidade (relações de confiança, reciprocidade e participação). 
(BARONE, 2002; p. 17). 

 

É destinado a empreendedores que não têm acesso aos serviços oferecidos 

pelas instituições bancárias oficiais, mas cujo crédito seria muito importante para 

alavancar seus negócios. Há duas destinações ao crédito concedido a 

empreendedores: sendo para investimentos e para financiar o capital de giro. Os 

investimentos têm por objetivo aumentar o nível de produção e melhorar a qualidade 

do produto ou do serviço prestado, de modo a trazer maior rentabilidade ao negócio. 
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O Microcrédito é percebido por agentes financeiros como oportunidade de 

expansão de negócios e de estreitamento das relações com clientes, tem um 

processo ágil, pois busca permitir que o cliente aproveite a oportunidade de negocio. 

Neste contexto, é tratada parte dessas atividades: o crédito produtivo popular, mais 

conhecido como microcrédito, cujo foco é o financiamento a microempreendedores 

de baixa renda, para aplicação em sua atividade profissional. 

A evolução do segmento de microcrédito para micro finança produz uma 

vantagem importante: o melhor relacionamento entre as instituições financeiras e 

seus clientes, visto que o melhor conhecimento e a maior confiança que se 

estabelece permitem objetividade, maior fidelidade e acesso permanente ao crédito.  

Tem a capacidade de superar os esquemas capitalistas tradicionais de aplicação 

dos recursos financeiros, sendo uma medida eficaz no combate à pobreza, também 

por se configurar numa medida que tem em geral seus efeitos positivos multiplicados 

quando inserido na lógica da economia solidária. 

 Atualmente, cabe ressaltar que governantes do mundo todo apoiam com 

crédito e orientação micro empreendimentos, procurando oferecer políticas de 

aporte a esse segmento, possui um agente de credito que visita o empreendedor, 

analisa a proposta solicitada, liberando o credito conforme sua analise e 

necessidade para depois facilitar os processos de renovação. 

No Brasil entre várias iniciativas está o PNMPO – Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo e Orientado, fomentado pelo BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. Os recursos do BNDES são aportados em 

dezenas de instituições comunitárias de microcrédito, espalhadas pelo país com o 

propósito principal de gerar empregos. 

      A experiência de microcrédito foi desenvolvida em Bangladesh (Ásia), 

um dos países mais carentes do mundo na década de 70. Um professor chamado 

Muhammad Yunus que ministrava aula em uma universidade chamada 

“Universidade de Chittagong, percebeu que ao redor daquela universidade, as 

pessoas mais pobres não tinham acesso ao crédito nos bancos comerciais para 

financiar suas pequenas atividades produtivas, porque o sistema financeiro é regido 

com base no interesse financeiro, com base no lucro.  
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Infelizmente não havia nenhuma instituição financeira capaz de 
satisfazer as necessidades dos pobres em matéria de crédito. Esse 
mercado do crédito, na ausência de instituições oficiais, fora 
apoderar-se pelos agiotas locais, que sempre levavam seus 
“clientes” a se adentrar mais fundo na estrada da pobreza. (YUNUS; 
JOLIS, 2000, p. 23). 

 

A instituição financeira capta recursos no mercado a um custo “X”, repassa 

no mercado em forma de empréstimo ou financiamento, e esse 

empréstimo/financiamento tem que ser seguro suficiente ou com risco baixo, para 

garantir que ele volte e liquide a operação que a instituição financeira contratou do 

agente superavitário. A linha é caracterizada por empréstimos de valor e taxa de juros 

menores que os produtos oferecidos pelos bancos conhecidos. 

Quando a instituição financeira escolhe determinado publico, a quem ela vai 

emprestar ou vai financiar, encontra os chamados “Micro Empreendedores”, ela 

avalia a situação daquele empreendedor, se tem renda informal, pois o que já 

dificulta em comprovar a capacidade de pagamento; sendo que muitas vezes não 

tem endereço fixo, às vezes tem restrição no nome, e não tem nada a oferecer para 

a operação de financiamento, pois é uma pessoa desprovida de bens e de 

baixíssima renda, assim não tem como oferecer garantias. Tendo essa população de 

baixa renda, dificuldade de acesso ao sistema bancário.  

Em Setembro/2017 o governo regulamentou um programa de microcrédito voltado 

para empreendedores com renda anual até R$ 200 mil, onde seria uma concessão de 

microcrédito para fortalecer os pequenos negócios da população de baixa renda. Onde 

será disponibilizado pelo programa o valor de R$ 3 bilhões anuais. Esse programa faz parte 

de um pacote de ações federais dentro do Plano Progredir, onde é voltado a famílias de 

baixa renda e tem o objetivo de criar uma porta de saída para os beneficiários do Bolsa 

Família fazendo com que mais de 1 milhão de famílias deixem o programa em ate 2 anos. 

Mais essa população apesar de ficar desassistida pelas instituições 

financeiras, sempre teve o apoio de associações comunitárias da igreja, associações 

de classe, que entre elas mesmo arrecadavam recursos entre as pessoas que tinha 

mais condições financeiras, e quase no formato de um consorcio, se apoiavam, 

inclusive no ponto de vista financeiro.  

Com a iniciativa de Muhammad Yunus (professor libanês que visou erradicar 

a pobreza no mundo) junto com seus alunos da universidade, resolveu fazer uma 
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experiência específica, pela população ser bastante pobree os valores que os micros 

empreendedores precisavam para desenvolver seus empreendimentos eram muito 

baixo, ele começou emprestando recursos próprios para a população,  a partir dali 

foi desenvolvendo e virou uma grande instituição chamado Grameen Bank “O banco 

dos pobres”, que foi o primeiro banco do mundo especializado em microcrédito no 

ano de 1976. 

Com isso, Yunus conseguiu financiamentos e doações junto a bancos 

privados e instituições internacionais para o Grameen Bank. Seu “banco” hoje é 

constituído como uma instituição financeira privada, que cobra taxas de juros de 

mercado, e ajuda milhões de micro empreendedores pobres de Bangladesh a 

aumentar a produtividade de seus pequenos negócios e a elevar sua qualidade de 

vida. De fato o Grameen constitui hoje uma referência para a comunidade 

internacional do microcrédito, e o seu modelo já foi reproduzido em mais de trinta 

países.  

 

Assim em dez anos, metade das pessoas transpôs o limite da 
pobreza e outro quarto está perto de fazê-lo. Por outro lado, muitos 
estudos revelam que nossos financiados estão mais bem situados 
que outras famílias quanto à nutrição, condições sanitárias, e 
abastecimento de água potável. Nossos empréstimos para a casa 
própria permitiram a 350 mil famílias terem um teto, além disso, 150 
mil outras puderam construir uma casa para si graças às rendas 
obtidas com suas atividades financiadas pelo Grameen. (Ibid., p. 
42,). 

 

A iniciativa do Grameen buscou superar esta dificuldade, bem como 

enfrentar certas concepções negativas, que buscavam desqualificar a ideia do 

crédito destinado aos mais pobres. Dentre outras dificuldades institucionais o 

microcrédito também era desestimulado pela falsa suposição de que os pobres 

precisam ter alguma formação antes de se tornarem empreendedoras, ou de que 

eles não conseguiriam investir em seu micro negócio, tendo necessidades de 

consumo tão prementes (ou seja, consumiriam os recursos). Supunha-se ainda que 

o próprio peso das obrigações dos empréstimos tornaria os pobres ainda mais 

pobres, ou que o crédito não produziria nenhum efeito, a longo prazo, na situação de 

pobreza.  
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De acordo com o SEBRAE; Aval solidário é um caminho que ajuda a 

promover o acesso ao crédito e a organização social das comunidades. Neste tipo 

de aval, se uma pessoa do grupo não cumpre seus compromissos todas as outras 

são solidariamente responsáveis pelo crédito.   

Essa experiência extraordinária e o resultado da mesma levaram para que, 

em 2005, ser decretado o ano internacional do Microcrédito, incentivando outros 

países a adotarem iniciativas semelhantes.  

No Brasil tivemos uma das primeiras experiências importantes na década de 

70 com participações de ONGs e cooperativas de credito mais que não se 

caracterizavam como instituições financeiras. Apesar das cooperativas emprestarem 

recursos, não se enquadrava a fiscalização do banco central que fazia vistas 

grossas, tendo em vista as demais instituições financeiras formais, as grandes 

instituições, não tinham interesse em emprestar para esse tipo de população. 

O volume de micro empreendedor foi crescendo, e dada à legislação da Lei 

n° 4595/64, sita que: toda instituição que atua na atividade de captar e emprestar 

recurso como atividade principal ou assessoria, tem se enquadrado como instituição 

financeira. A partir disso, o banco central não pode mais fazer vistas grossas, 

principalmente em relação a atuação das cooperativas de credito. Uma das medidas 

foi enquadrar as cooperativas como instituição financeira pelas atividades que 

exerciam no segmento de microcrédito. 

 

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964. 
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e 
Creditícias, Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras 
providências. 

 

A logo dos anos a partir da década de 70, muitas legislações, muitas 

tentativas de organizar esse mercado, pois o Brasil tem um volume extraordinário de 

microempreendedores, mais absolutamente carente te recursos. Com a implantação 

do plano real na década de 90, foi um compromisso do governo de estimular um 

segmento e criar um programa que viabilizasse de uma forma obrigatória, parte dos 

recursos das instituições financeiras para o segmento. Tinha que ser compulsório, 

pois nenhuma instituição financeira toma iniciativa de tirar recurso do segmento 
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comercial e colocar no segmento do microcrédito onde tem falta de garantia, 

informalidade, dificuldade de comprovar capacidade de pagamento.  

O microcrédito sempre existiu, não só no Brasil, mais no resto do mundo. O 

programa nacional de microcrédito foi criado em 2005 por meio de lei, a Lei n° 

11.110, que estabelece o conceito do que é o microcrédito e quais são os requisitos, 

a forma de operação, limites, quem pode operar etc...  

 

2005: 
Institui o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - 
PNMPO e altera dispositivos da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, 
que dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da 
administração pública federal; da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 
1996, que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira – CPMF; da Lei no 9.872, de 23 de novembro de 1999, 
que cria o Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda – 
FUNPROGER; da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, que 
dispõe sobre a instituição de Sociedades de Crédito ao 
Microempreendedor; e da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003, 
que dispõe sobre o direcionamento de depósitos a vista captada 
pelas instituições financeiras para operações de crédito destinadas à 
população de baixa renda e a microempreendedores; e dá outras 
providências. 

 

 
2.2SURGIMENTO DO MICROCRÉDITO 

O micro crédito surgiu a partir da experiência do Grameen Bank, que foi o 

primeiro banco do mundo especializado em microcrédito  concebido pelo 

professor bengalês Muhammad Yunusem 1976 e caracterizou-se como uma solução 

real na disputa à pobreza e a inclusão social.  

A iniciativa do economista MuhamamedYunus consistia visar a erradicar 

a pobreza no mundo e suprir crédito para o financiamento das atividades de 

pequenos empreendedores.  

O desemprego está entre os principais problemas de ordem econômica e 

social no Brasil. Entre as múltiplas formas de enfrentá-lo, se apresenta a oferta de 

microcrédito como ação patrocinada pelo Governo e/ou Estado.  

Conforme o site do IBGE, no ano de 2014 foi constatado o total de 9.565 

empresas atuantes em Anápolis-Go. 
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No ano de 2016, o CEAPE-GO que é uma tomadora de empréstimo para 

Capital de Giro e Desconto de Cheques para quem trabalha por conta própria e é 

Microempreendedor na cidade de Anápolis liberou muito mais empréstimo em 2016 

sendo sua carteira fechada no ano com valor de R$ 1.337.000,00 referente ao ano 

de 2015 com o valor da carteira de R$ 1.283.000,00, e em 2014 o saldo da carteira 

foi de R$ 1.075.830,48 sendo que o ano de 2016 foi considerado um ano de crise 

onde muitas pessoas estavam desempregadas e que segundo o IBGE, a menor 

desocupação foi registrada no trimestre encerrado em fevereiro de 2014, quando 

havia 6,6 milhões de desempregados, ou seja, esse número mais que dobrou em 

três anos, onde muitas pessoas então resolveram abrir o próprio negocio.  

 Talvez o fato de os bancos tradicionais restringirem seus créditos frente à 

crise, fez o CEAPE-GO ser percebido como uma boa alternativa. Principalmente 

para o público que sempre encontrou dificuldades para apresentar garantias no 

momento do empréstimo, pois muitos empreendedores têm dificuldades em captar 

recursosfinanceiros junto aos bancos em virtude das altas taxas de juros cobradas e 

da exigencia de bens como garantia.  

O número de trabalhadores por conta própria em media 22 milhões de pessoas 

ficou estável na comparação com o trimestre anterior e recuou em media 1 milhão de 

pessoas em relação ao mesmo trimestre de 2016 o que tudo indica que as pessoas estão 

procurando trabalhar por conta própria tentando achar uma solução para enfrentar a crise 

econômica. 

Porém, no que diz respeito a este trabalho é que a quantidade de 

microempreendedores atendidos pelo CEAPE-GO aumentou durante a crise. 

As Sociedades de Credito ao Micro empreendedor e a Empresa de Pequeno 

Porte – SCM foram criadas pela Lei 10.194, de 14/02/2001, com objetivo de prover 

um financiamento sem dificuldade e que atendesse com o mínimo de burocracia, 

grande parte da população que não tem acesso ao sistema bancário.  

Seu funcionamento depende do Banco Central que as fiscaliza e podem 

conceder financiamento e prestar garantias a pessoas físicas com o objetivo de 

viabilizar microempreendedores profissionais. 

No Brasil, a iniciativa apareceu nos anos de 1990, com a participação do 

Terceiro Setor. No começo de 2002, existiam 67 OSCIP de microcrédito e 24 SCM. 
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Além disso, com governos populares sendo eleitos para as administrações 

municipais e estaduais, houve a implantação de “Banco do Povo” para apoiar a 

geração de ocupação e renda. 

 

Art. 1º da Lei 10.194, alterado pelo art. 10 da Lei 11.110. 
Concessão de financiamentos a pessoas físicas e microempresas, 
com vistas à viabilização de empreendimentos de natureza 
profissional, comercial ou industrial, de pequeno porte, equiparando-
se às instituições financeiras para os efeitos da legislação em vigor, 
podendo exercer outras atividades definidas pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

 

De acordo com o SEBRAE, o Microcrédito disponibilizado ao Empreendedor 

destaca as seguintes características e condições: 

É voltado ao financiamento das atividades dos pequenos empreendedores, 

evitando financiar o simples consumo; 

O valor financiado deve ser conciliável com as necessidades do negócio e 

sua capacidade facilitada de pagamento; 

Exige garantias mais simples e de acordo com as situações dos pequenos 

empreendimentos. Dessa forma, solicitações de garantias reais (patrimônio) são 

raras, mas existem dependendo o valor do empréstimo solicitado. As formas mais 

realizadas são o aval solidário e o individual; 

Possui prazos de pagamento normalmente curtos e sempre ligados à 

destinação do financiamento e à velocidade de giro das atividades empresariais; 

Tem um processo eficiente, pois se busca permitir que o cliente beneficie a 

oportunidade de negócio. É importante destacar que os prazos para liberação dos 

recursos variam de instituição para instituição operadora; 

Reduz as obrigações de documentos e de outras burocracias, agilizando a 

análise, aprovação e liberação dos recursos; 

Possui a figura do agente de crédito, que visita o empreendedor, analisa a 

proposta, libera o microcrédito e presta assessoria empresarial, facilitando assim os 

processos de renovação e ampliação dos recursos. 

Alguns fatores importantes para o desenvolvimento do setor de microcrédito, 

do ponto de vista legal, foram a publicação da Lei das Organizações da Sociedade 



21 

 

Civil de Interesse Público – OSCIPs (Lei Federal nº 9.790/992 ), que reconheceu o 

microcrédito com um de seus objetos sociais possíveis; e a criação das Sociedades 

de Crédito ao Microempreendedor (Lei Federal nº 10.194/2001) e à Empresa de 

Pequeno Porte (incluída pela Lei Federal nº 11.524/2007), para a concessão de 

microcrédito com vistas à viabilização de empreendimentos de natureza profissional, 

comercial ou industrial.  

O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO),que 

define o microcrédito produtivo orientado (ou, em outras palavras, crédito assistido) 

conforme abaixo: 

 
O microcrédito produtivo orientado é o crédito concedido para o 
atendimento das necessidades financeiras de pessoas físicas e 
jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno 
porte, utilizando metodologia baseada no relacionamento direto com 
os empreendedores no local onde é executada a atividade 
econômica (...) (BRASIL, 2005) 

 

RIZZARDO (2008) alega que o crédito pode ser estipulado como operação 

monetária pela qual se realiza uma prestação presente contra a promessa de uma 

prestação futura. Ainda, segundo o autor:  

 

Marca o crédito, por conseguinte, a existência de um intervalo de 
tempo entre uma prestação e uma contraprestação correspondente. 
É indispensável a confiança da parte que fornece o crédito na 
solvência do devedor (RIZZARDO, 2008, p. 21). 

 

O microcrédito pode executar um papel estratégico na criação de trabalho e 

renda. Isso, desde que não seja visto como uma política compensatória ou 

assistencialista, mas como parte central de um ponto de vista mais ampla de 

integração de empreendimentos populares ou de pequeno porte no método de 

desenvolvimento, dentro de uma ótica não excludente e, desde que tratado de forma 

identificada do sistema creditício tradicional.  

 
O microcrédito tem entre seus princípios básicos a sustentabilidade e 
o enfoque na população produtiva pobre, valores compatíveis com a 
real necessidade e capacidade de pagamento do público-alvo e 
pouca burocracia. Nada tem a ver com transferência de renda, 
operação a fundo perdida, opondo-se assim ao conceito de crédito 
assistencialista ou paternalista. Na verdade o que o microcrédito 
propõe é uma relação de confiança entre o cliente e a organização 
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financeira, que envolve o conceito de solidariedade e de credibilidade 
para ambas as partes. (PAIM, 2002, p. 149). 

 

De acordo com Portal Brasil , em março de 2017, mais de 3,6 milhões de 

micro empreendedores foram beneficiados pelo programa PNMO (Programa 

Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado do Ministério do trabalho em união 

com bancos públicos, mais de R$ 11 bilhões). 

De acordo com a Leinº 11.110, de 25 de abril de 2005 O Programa Nacional 

do Microcrédito Produtivo Orientado, tem propósitos de; Incentivar a geração de 

trabalho e renda entre os microempreendedores populares; Disponibilizar recursos 

para o microcrédito produtivo orientado; Oferecer apoio técnico às instituições de 

microcrédito produtivo orientado, com vistas ao fortalecimento institucional destas 

para a prestação de serviços aos empreendedores populares. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE (Pnad), o 

número de empreendedores no País corresponde a um quarto da força de trabalho 

ocupada (24,4%) e ultrapassa os 23,1 milhões de pessoas. Desses, 84,6% são 

trabalhadores por conta própria e 15,4% são empregadores. 

O microcrédito não é apenas o meio de abrir possibilidades econômicas as 

entidades, pois também intima a responsabilidade. Com o microcrédito ocupa-se de 

ver como, somos todos interligados e interdependentes. Tirar as pessoas da 

pobreza reflete de modo positivo na comunidade inteira e cria um solo fértil onde se 

pode ampliar a democracia, porque as pessoas têm esperança no futuro. 

Conforme a Política Monetária e Operações de Crédito do SFNo saldo das 

operações de crédito do sistema financeiro atingiu o valor estimado de R$3.078 

bilhões em junho/2017 (+0,4% no mês e -1,6% em doze meses). Sendo a carteira de 

pessoas jurídicas, o saldo em media de R$1.483 bilhões, aumentou 0,3% no mês, 

enquanto o saldo do crédito a pessoas físicas cresceu 0,5%, alcançando R$1.595 

bilhões. A relação crédito/PIB atingiu 48,2% (+0,2 p.p. no mês), ante 51,1% em 

junho de 2016. 

 A carteira com recursos livres totalizou R$1.532 bilhões (+0,6% no mês e -

2,4% em doze meses). O saldo dos empréstimos a pessoas físicas cresceu 0,5% no 

mês, para R$818 bilhões, destacando-se o crédito consignado, onde a empresa 
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dispõe ao colaborador o empréstimo e é descontado em folha, conforme uma 

margem equivalente a 30% do salario.  

Apontado os segmentos de atividade econômica dos tomadores de crédito, 

destacou-se o aumento das operações com o setor de serviços (saldo de R$716 

bilhões, aumento de 1%), com ênfase no comércio (2,1%, R$257 bilhões). 

Regionalmente, incluídas as operações acima de R$1 mil, destacaram-se aumentos 

na carteira de credito no Centro-Oeste (em media o valor de R$335 bilhões, 

aumento de 0,6%). 

Para a liberação do microcrédito, cada empreendedor tem um agente, uma 

pessoa que acompanha esses empreendedores durante o contrato de microcrédito. 

É um atendimento pessoal, que orienta o empreendedor na identificação de 

oportunidades e na gestão de negócios, instruindo o mesmo como aplicar e usar o 

crédito como a forma de capital de giro. 

 

2.3 BREVE HISTÓRICO SOBRE O CEAPE-GO 

 

O Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Estado de Goiás 

conhecido como CEAPE-GO é uma associação civil sem fins lucrativos, enquadrada 

como OSCIP - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, cujos 

objetivos sociais tenham, entre outras, a finalidade de constituir sistema alternativo 

de crédito, fundada na cidade de Anápolis em Dezembro de 1993. 

 Ao longo dos anos, a instituição estabeleceu parcerias com o BNDES, com 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, com a 

Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil entre outros. O CEAPE-GO esteve 

presente em 6 cidades do interior e 1 na Capital Goiana através de pontos de 

atendimento localizados na região. Criado com o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento sustentável dos micro e pequenos negócios dos setores formais e 

informais, a instituição ofertava empréstimos para empreendedores de baixa renda 

utilizando-se da metodologia do crédito assistido ou orientado. 

O CEAPE-GO trabalha com a concessão de empréstimos que variam de 

R$200,00 a R$15.000,00 reais, com linhas de crédito para capital de giro, 

empréstimo consignado e crédito rotativo. O crédito rotativo não está ligado ao 
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microcrédito, mas o banco o ofertava através de uma parceria com a Caixa 

Econômica Federal. Essa modalidade de crédito é um serviço de troca de cheques, 

através da qual o cliente tem a possibilidade de antecipar suas receitas na forma de 

cheques pré-datados para o prazo máximo de 65 dias. O CEAPE-GO esta no 

mercado a mais de 15 anos, fechou algumas unidades no interior e na capital devido 

ao alto índice de inadimplência, ficando somente a Matriz em Anápolis e uma 

unidade de ponto atendimento em São Francisco de Goiás, atendendo também 

Jesúpolis e Petrolina. 

 

2.3.1 Pré-requisitos básicos para solicitação do crédito: 

• Estar trabalhando por conta própria a mais de 06 meses; 

• Ser maior de 18 anos; 

• Não estar negativado em órgãos de proteção ao crédito: SPC e Serasa 

• Possuir boas referências comerciais; 

• Ter um empreendimento viável financeiramente. 

 

No decorrer dos últimos quatro anos a instituição liberou mais de 2.000 

créditos, financiando um montante de R$ 4.870,000, 00 em carteira. 

 

Quadro1 Valores desembolsados jan./2014 a nov./2017. 
 Jan 2014 a Nov. 2017 

 

 

ANO Nº CREDITOS LIBERADOS VALOR LIBERADO 
2014 486 1.075.000,00 

2015 551 1.283.000,00 

2016 582 1.338.000,00 

2017 462 1.174.000,00 

TOTAL 2.081 R$ 4.870,000, 00 
Fonte: CEAPE 2017 

Como mostra o quadro acima em relação ao ano de 2016 que mesmo na 

crise e com alto índice de desemprego as pessoas procuram por capital de giro para 

investir no próprio negocio. 



25 

 

No CEAPE-GO as condições para o empréstimo são prestações fixas e taxa 

de juros de 2% a 5% ao mês. O sistema utilizado para o cálculo da taxa de juros e o 

sistema price. A taxa de juros contratada e dada em termos nominais e incidia 

sempre sobre o saldo devedor. Faz a concessão de crédito sem descontos e com 

cobrança de taxa de abertura de crédito (TAC). Os prazos das prestações são 

fixados atendendo ao melhor dia de pagamento e a sazonalidade da atividade do 

cliente. 

• Valores entre R$ 200,00 a R$ 15.000,00 

• Taxa de juros de 2% a 5% ao mês. 

• Taxa de abertura de crédito – TAC de 3% do valor total, cobrada à 

vista, na hora da liberação do dinheiro (a cobrança da TAC é permitida por 

legislação específica de microcrédito). 

• Prazo Mínimo: 30 dias 

• Prazo Máximo: 08 meses 

 

Quadro 2 – Nesse quadro mostra que quanto maior o valor e as parcelas, maior 
será a taxa de juros. 
 

VALOR CRÉDITO 
LIBERADO 

 
PRAZO/MESES 

 
VALOR A PAGAR 

 
MEDIA/JUROS 

R$ 200,00 02 R$212,40 (2x 106,20) 2% 

R$ 5.000,00 08 R$ 6,124,88 (8x 765,61) 4% 

R$ 5.000,00 12 R$ 5.964,00 (12x 497,00) 2,4 % 

R$ 8.000,00 04 R$ 8.981,48 (4x 2.245,37) 3,5% 

R$ 10.000,00 08 R$ 12.249,76 (8x 1.531,22) 4% 

R$ 15.000,00 08 R$ 18.566,64 (8x 2.320,83) 5% 

Fonte: CEAPE 2017 

 
3 METODOLOGIA 

Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico na pesquisa sobre 

Microcrédito, Agências de Fomento, Microempreendedores e Finanças. 

Posteriormente, foirealizada pesquisa de campo na Empresa CEAPE-GO 

com intuito de verificar através de questionários aos clientes atendidos na cidade 
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deAnápolis e São Francisco de Goiás para qual seria a destinação de solicitação do 

empréstimo, se é para capital de giro ou outros afins devido à crise, onde muitos 

empreendedores procuram uma forma de quitar dividas procurando uma tomadora 

de empréstimo. 

O estudo consistiu numa pesquisa junto ao CEAPE-GO, em que o diretor da 

referida instituição concedeu algumas informações importantes sobre as atividades 

desenvolvidas pela instituição no qual nos ajudou e instruiu para elaboração do 

mesmo. Com a pesquisa, pretendeu-se também obter dados que demonstram os 

pontos que favorecem a tomada de empréstimos. Ademais, Informações como 

histórico dos empréstimos, proporção de clientes por gênero e aval solidário 

possibilitam visualizar a importância da referida entidade. 

Tendo em vista a importância da ação orientadora de uma instituição de 

microcrédito para com seus clientes e, consequentemente, para a própria 

sustentabilidade, o presente trabalho ocupa-se em verificar se o atendimento e o 

programa de microcrédito produtivo orientado do CEAPE-GO são eficazes para 

garantir o sucesso dos empreendimentos de seus tomadores. Para isso, apresenta-

se um estudo de caso com alguns micros e pequenos empreendedores do município 

de Anápolis, Jesúpolis e São Francisco, clientes do CEAPE-GO para verificar e 

apurar qual a finalidade do empréstimo e também se os procedimentos adotados 

pela instituição são determinantes ou não para o sucesso dos negócios dos seus 

tomadores de empréstimos. 

 
 

4 RESULTADOSE DISCUSSÃO 

Pretende-se com o presente projeto de pesquisa identificar e analisar o perfil 

do tomador de credito bem como a necessidade do microcrédito verificando o 

impacto da crise no ambiente de negócios que devido à crise econômica estão ruins. 

Sendo que muitos empreendedores estão à procura do capital de giro não apenas 

para investir, mas também para quitar dividas juntamente com os fornecedores. 

Durante a aplicação dos questionários que foi feito com 52 empreendedores, 

verificou-se que os entrevistados são, em sua maioria, mulheres, representando 

53,54% dos pesquisados. Uma pesquisa feita pela GEM - Global Entrepreneurship 

Monitor em 2014, apontou que 51,2% de empreendedores que iniciam atividade são 



 

mulheres e que mais de 7

micro e pequenas empresas como forma de alcançar autonomia financeira.

estimativa do SEBRAE

empreendedoras cheque a R$ 24 mil por ano. 

 
Gráfico 1 – Caracterização

Fonte: Dados pesquisa (2017)
 

Foi constatado que

entre 41 a 50 anos de idade,

 

Gráfico 2 - Escolaridade

Fonte: Dados pesquisa (2017)
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 No gráfico 2 mostra

médio completo, e cerca

cerca de 7,69% dos entrevistados

O questionário 

19,23% são solteiros, sendo

restantes moram em residências

moram com 1 a 3 pessoas

 
Gráfico 3 - Como ficou 

Fonte: Dados pesquisa (2017)
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Fonte: Dados pesquisa (2017)

O gráfico 4 mostra
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Gráfico 5 – Atividade 

Fonte: Dados pesquisa (2017)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando que o desemprego foi apontando como a principal razão do 

empreendedorismo conforme dados apresentados epesquisa de campo na empresa 

CEAPE-GO no ano de 2014 a 2017 mostrou que o microcrédito apontou como 

preferencia de fontes de meios aos micros empreendedores, informais ou formais, 

que buscaram trabalhar por conta própria e abrir um próprio negocio e, ainda, como 

meio de contribuir no combate à exclusão social e a pobreza.  

Partindo do conhecimento do professor Muhammad Yunus, em Bangladesh, 

em que o microcrédito ampliou-se pelo mundo, chegando ao Brasil. Foi eleito como 

ferramenta de benefício governamental, recebendo suporte dos governos Municipal, 

Estadual e Federal, frente à sua importância.  

Ao observarmos o CEAPE-GO, analisamos que a referida entidade no ano 

de 2017 em relação ao ano de 2016 que a empresa poderia ter feito mais divulgação 

para os empreendedores buscarem por pegar empréstimo já que a diferença de 

contratos liberados de um ano para o outro foi pouca. Mas fora isso a empresa 

mostrou que tem cumprido uma função relevante com a concessão de créditos e 

pessoas de baixa renda na medida em que a metodologia usada pelo mesmo tem 

oportunizado o crédito para microempreendedores. Com esse incentivo, os micros 

empreendimentos são viabilizados, podendo inclusive aumentar as vagas 

para promoção de negócio dos empreendedores. 

O microcrédito mostra-se como fator causador de emprego e renda para as 

pessoas que não tem acesso ao credito por não ter nenhum recurso financeiro, pois, 

além de financiar pequenos empreendimentos formais, também fornece condições 

necessárias para os mesmos. 

Tem por finalidade fomentar o início do negócio para as pessoas que têm 

vontade de desenvolver alguma atividade econômica. Por mais simples que seja a 

atividade: artesanato, costura, produção caseira ou rural, pães, camelôs, 

vendedores ambulantes, dentre outras, ele contribui para a geração do seu próprio 

emprego. Uma vez que esta atividade é tida como uma alternativa de sustento. 

E assim como todas as instituições financeiras o CEAPE-GO impõe 

exigências não muito burocráticas, apresentando apenas um avalista que comprove 

a renda, com intuito de minimizar perdas com a inadimplência.  
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ANEXOS 

 

Os dados completos da pesquisa podem ser conferidos nas tabelas abaixo.  

 

Tabela 1 - Caracterização da amostra por gênero 

Feminino 16 
Masculino 22 
 

Tabela 2– Idade 
18 a 30 12 
31 a 40 13 
41 a 50 15 
Acima de 50  12 

 

Tabela 3– Escolaridade 
Fundamental 2 
Fundamental Incompleto 4 
Ensino Médio 23 
Ensino Médio Incompleto 8 
Ensino Superior 11 
Superior incompleto 4 

 

Tabela 4 - Estado Civil 
Casado 32 
Solteiro 10 
União Estável  3 
Viúvo 5 
Separado 2 

 

Tabela 5 - Moradia  
Própria  37 
Alugada  6 
Acima de 50  9 

 

Tabela 6 - Quantidade de pessoas na mesma residência 

1 a 3 40 
1 a 6 12 
Acima de 6 0 
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Tabela 7 - Como ficou sabendo sobre os serviços do CEAPE-GO   
Propaganda 23 
Visitas de um agente de crédito  14 
Parente 4 
Indicação  2 
 

Tabela 8 - Finalidade do crédito    
Capital de giro 30 
Crédito 4 
Crédito rotativo 3 
Sustento Familiar 1 
Investimento 10 
Aquisição moradia/veículo 4 

 

Tabela 9 - Quantidade de credito pego    
Até 3 10 
4 a 10 17 
11 a 20 14 
Acima de 20 11 

 

Tabela 10 Montante ou valor aproximado do crédito solicitado ao 
CEAPE-GO   

200,00 a 2.000,00 14 
2.000,01 a 5.000,00 28 
5.000,01 a 10.000,00 9 
Acima de 10.000,00 1 

 

Tabela 11 - Garantias oferecidas    
Avalista  31 
Bens  21 

 

Tabela 12 - Tipo de negócio   
Industria 0 
Serviço 23 
Comercio 23 
Artesanato 6 

 

Tabela 13 – Atividade   
Informal 33 
ME 14 
MEI 5 
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EPP 0 
 

Tabela 14 - Faturamento aproximado mensal    
Até 2.000,00 17 
Até 5.000,00 28 
Até 10.000,00 5 
Acima de 10.000,00 2 

 

Tabela 15 - Lucro mensal    

Até 2.000,00 19 
Entre 2.000,01 e 4.000,00 23 
Entre 4.000,01 e 6.000,00 8 
Acima de 6.000,01 2 

 

Tabela 16 - Números de Funcionários   
Nenhum 41 
1 a 3 8 
Acima de 3 3 
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QUESTIONARIO DE AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO CLIENTE SOBRE A 

NECESSIDADE E A FINALIDADE DO CREDITO JUNTO AO CEAPE. 

 O objetivo deste questionário é coletar informações da percepção do 

cliente publico sobre a necessidade e qual a finalidade do empréstimo no Ceape na 

Matriz em Anápolis/GO e na Filial em São Francisco de Goiás. Esse questionário 

fornecerá informações de caráter quantitativo para o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC II), das acadêmicas, Jéssica dos Santos Correa Ribeiro e Rithyelle 

Tais Silva, do 8° Período do Curso de Graduação em Ciências Contábeis da 

Faculdade do Instituto Brasil – FIBRA. 

 

1. Sexo:  

() Masculino       

() Feminino. 

 

2. Idade: 

() De 18 a 30 anos 

() De 31 a 40 anos 

() De 41 a 50 anos 

() Acima de 50 anos. 

 

3. Escolaridade: 

() Fundamental 

() Fundamental Incompleto 

() Ensino médio 

() Ensino médio incompleto 

() Superior completo 

() Superior incompleto 

 

4.Estado civil: 

() Casado(a) 

() Solteiro(a) 

() União estável 

() Viúvo(a) 

() Separado(a) 
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() Desquitado(a) 

  

5.Moradia: 

() Própria 

() alugada 

() Cedida 

() Outros:.................................................................. 

  

6. Quantas pessoas moram com você? 

() De 1 a 3 pessoas 

() De 4 a 6 pessoas 

() Acima de 6 pessoas.8. 

 

7. Profissão: ................................................................ 

 

8. Como ficou sabendo sobre os serviços oferecidos pelo CEAPE-GO? 

() Indicação de amigos ou pessoas próximas 

() Através de parentes 

() Por propaganda ou anúncios realizados pelo banco 

() Visitas realizadas por um agente de crédito. 

Outro(s): ........................................................................... 

  

9.Qual Finalidade do crédito solicitado? 

() Capital de giro 

() Credito Consignado 

() Crédito rotativo 

() Capital misto (Credito Rotativo e Capital de giro) 

() Sustento Familiar 

() Investimento 

() Aquisição Veiculo / Moradia 

() Outro(s) ..................................................................................... 

  

10. Qual é o montante ou valor aproximado do ultimo credito que você 

solicitou ao Ceape? 
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() De R$ 200,00 até R$ 2.000,00 

() De R$ 2.000 a R$ 5.000,00 

() De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 

() Acima de R$ 10.000,00 

  

11. Garantias oferecidas: 

() Avalista  

() Grupo solidário   

() Bens 

() Penhor mercantil 

() Fiador 

  

12. Tipo de negócio: 

() Indústria 

() Serviços 

() Comércio 

() Artesanato 

 

13. Atividade: 

() Informal 

() Micro empreendedor individual (MEI) 

() Micro empresa (ME) 

() Empresa de pequeno porte (EPP) 

 

  

14. Faturamento Mensal aproximado do negócio: 

() Até R$ 2.000,00 

() Até R$ 5.000,00 

() Até R$ 10.000,00 

() Acima de R$ 10.000,00 

 

15. Lucro mensal aproximado do negocio: 

() Até R$ 2.000,00 

() Entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00 
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() Entre R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00 

() Acima de R$ 6.000,00 

  

16.Número de funcionários: 

() Nenhum 

() De 1 a 3 funcionários 

() Acima de 3 funcionários 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


