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INTRODUÇÂO 

Esta pesquisa de Iniciação Cientifica está vinculada ao projeto de pesquisa: 

“Diagnóstico sócio - econômico dos municípios da Bacia do Médio Ivinhema - MS: subsídios 

para o desenvolvimento regional”, tendo sido realizada em duas etapas. Na primeira etapa, 

no projeto apresentado para o período 2002-2003, a finalidade era analisar o Programa da 

Instituição Comunitária de Crédito de Mato Grosso do Sul - Banco do Povo, o contexto de 

sua criação e seus objetivos, bem como as contradições inerentes à relação do Banco com 

os clientes, o que nos levou a investigar, também, sobre o perfil dos contemplados pelo 

financiamento em atividades relacionadas ao ramo de confecções no município de 

Dourados - MS. Nessa primeira etapa, constatamos que o maior volume de financiamentos 

voltava-se para um setor especificamente, o ramo de confecções. 

Por esta ser uma pesquisa relacionada a uma instituição financeira, a identificação 

dos clientes contemplados pelo Programa Banco do Povo não se constituiu em tarefa fácil, 

tendo sido realizada a partir de informações detectadas junto a órgãos do Governo 

Municipal, principalmente, que acompanhavam outros programas de geração de renda, 

como é o caso do Prove-Pantanal que é desenvolvido pelo IDATERRA (Instituto do 

Desenvolvimento Agrário, Assistência Técnica e Extensão Rural), juntamente com a 

Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAG), e do PAPE (Programa de Apoio ao Pequeno 

Empreendedor) que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Indústria, Comércio e 

Turismo (SEICTUR). A partir desses contatos e com a realização das entrevistas com os 

contemplados nesses programas, pudemos ir localizando outros clientes do Banco do Povo. 

As informações divulgadas pelo Banco do Povo dizem respeito apenas ao número de 

créditos concedidos e ao valor. Nesse sentido, não pudemos contatar todos os 

contemplados pelo Programa e trabalhamos com uma amostragem que representa 17,5% 

(28) do total de 160. 

                                                 
1 PIBIC/CNPq 
2 Discente (UFMS/CPDO)  Campus de Dourados – CPDO 
Departamento de Ciências Humanas – DCH / Geografia – gezeli@bol.com.br 
3 Profª. Drª. - Docente UFMS/CPDO 
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A identificação dos clientes contemplados pelo programa do Banco do Povo – MS, 

para a aplicação dos questionários, como comentamos, foi realizada com base em 

informações fornecidas pelos próprios contemplados e/ou Secretarias de Governo, em 

Dourados, uma vez que não foi possível, à Instituição Comunitária de Crédito de Mato 

Grosso do Sul, colaborar para a realização de tal pesquisa, embasada na obrigatoriedade 

de manter em sigilo as informações bancárias de seus clientes. 

Inicialmente, para compreendermos o Banco do Povo, precisamos compreender sua 

origem e contextualização histórica, bem como seus objetivos. Nesse sentido, buscamos 

informações teóricas das experiências do Banco do Povo no Brasil e, diante disso, pudemos 

constatar que existem divergências entre os programas de micro-crédito implantados nos 

diferentes locus. Em outros estados da federação, por exemplo, notamos que há diferenças 

quanto às taxas de juros aplicadas pelos diferentes programas. Um outro aspecto diferencial 

é que a Instituição de Mato Grosso do Sul foi implantada pelo Governo Estadual uma vez 

que, no Brasil, a maior parte dessas instituições chamadas de “banco do povo” são 

programas desenvolvidos pelos governos municipais. 

Atualmente o Programa do Banco do Povo de Mato Grosso do Sul tem 05 (cinco) 

linhas de crédito distintas, que buscam atender diferentes necessidades, o que acaba 

possibilitando o reforço das atividades com maior representatividade nos diferentes 

municípios. É o caso da indústria de confecções em Dourados -MS. 

CONTEXTO, CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BANCO DO POVO 

No estado de Mato Grosso do Sul, o Programa foi criado pelo Poder Público da 

esfera Estadual e não em esfera Municipal, a exemplo da maioria das experiências 

existentes no Brasil, como é o caso do Programa de Santo André – SP4 e de muitos outros 

municípios, em diferentes unidades da federação. No Mato Grosso do Sul, o Banco do Povo 

foi criado por meio do Decreto nº 9.300, de 1º de janeiro de 1999, no qual o governador 

“Zeca do PT”5 (1998-2002) instituiu um grupo de trabalho para a elaboração e implantação 

do Programa já no início do seu primeiro mandato. O Programa do Banco do Povo foi 

implantado no dia 07/12/1999, com a presença do governador José Orcírio Miranda dos 

Santos, na inauguração da primeira agência, em Campo Grande. Em Dourados, que é a 

agência estudada pela pesquisa, a inauguração se deu no dia 07/07/00. Gradativamente o 

programa foi estendido a outros municípios, atendendo assim os objetivos da criação do 

Programa que foi instituído no momento em que o Partido dos Trabalhadores (PT) assumiu 

o Governo do estado de Mato Grosso do Sul. 

                                                 
4 Banco do Povo de Santo André: O Crédito Solidário. 
5 Governador José Orcírio Miranda dos Santos 
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A implantação do Banco do Povo no Mato Grosso do Sul ocorreu de forma gradual, 

com a implantação de agências no interior do estado. Prioritariamente, naqueles municípios 

que, segundo o Governo, apresentavam potencialmente melhores condições para 

desenvolver atividades capazes de gerar emprego e renda. Constatamos que os municípios 

beneficiados são aqueles que historicamente vem sendo contemplados com políticas 

públicas de desenvolvimento. É o caso de Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Aquidauana, 

Jardim, Paranaíba, Coxim etc. No dizer do Governo, o objetivo é promover o fortalecimento 

de economias locais e regionais para estimular o desenvolvimento do estado. 

INTENÇÕES DA CRIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA DE CRÉDITO 

O Programa Banco do Povo - MS é integrante do Programa de Desenvolvimento 

Econômico do Governo de Mato Grosso do Sul e, em articulação com outras ações, 

pretende promover o resgate da cidadania do povo sul-mato-grossense. O Programa de 

Desenvolvimento, em pauta, tem várias linhas de atuação, de modo que o Banco do Povo é 

considerada como a principal ação voltada para a geração de emprego e renda, na medida 

em que se caracteriza pela concessão de créditos a pequenos empresários dos chamados 

setores formal e informal da economia. São pessoas que, geralmente, tem dificuldades para 

ter acesso a financiamentos, devido ao fato de que as instituições bancárias tradicionais 

exigem determinadas garantias que os pequenos empreendedores não conseguem 

apresentar. 

Na divulgação oficial da criação do Banco do Povo, em Mato Grosso do Sul, a 

principal idéia é a de que o Programa teria o papel de atuar no sentido de estimular a 

inclusão social, com a geração de emprego e renda. Segundo o Governador de Mato 

Grosso do Sul, o Banco do Povo: 

“... é um mecanismo criado para combater a exclusão social e 

promover a geração de emprego e renda. A exemplo dos programas 

Bolsa Escola e Segurança Alimentar, o Banco do Povo é um dos 

braços da política social implantada pelo Governo Popular. 

Um dos nossos maiores desafios para os próximos anos é 

justamente a geração de emprego e renda. O programa Segurança 

Alimentar combate a fome mas isso não é suficiente. 

O povo precisa de emprego, para que possa ter renda e viver com 

dignidade (...). Não encontrando vagas no mercado muitos partem 

para iniciativas próprias formais ou informais de geração de renda. 

Essas iniciativas contribuem para diminuir o impacto social do 

desemprego. 
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Acreditando que os pequenos negócios são alternativas viáveis para 

a geração de renda e emprego, implantamos o Banco do Povo. A 

experiência com a instituição nos leva a crer que o estímulo aos 

pequenos negócios individuais e também o financiamento de projetos 

coletivos, como cooperativas de produção de produtos agropecuários 

e manufaturados, é um dos mecanismos que o estado tem nas mãos 

para combater o desemprego.” (Revista Banco do Povo, 2003?, p. 

06) 

O Banco do Povo é o programa que atua no financiamento de pequenos negócios 

como política de geração de emprego, os outros dois programas do Governo do Mato 

Grosso do Sul (Foto 01), Segurança Alimentar e Bolsa Escola são programas de “inclusão 

social”, que atuam na transferência de renda às famílias que sobrevivem numa situação 

considerada miserável. Os programas visam atender principalmente os chamados 

“emergenciais”, que são aquelas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. De acordo 

com o decreto nº 11.587, de 22 de Abril de 2004, art. 2º “Os Programas: Segurança 

Alimentar e Nutricional, criado pelo Decreto nº 10.244, de 8 de fevereiro de 2001 e Bolsa 

Escola, criado pelo Decreto nº 10.263, de 19 de fevereiro de 2001, passam a compor o 

Programa de Inclusão Social como subprogramas...”. Esses programas são desenvolvidos 

pelo Governo do estado nos municípios como sendo uma forma de promover dignidade às 

famílias carentes. O Subprograma de Segurança Alimentar e Nutricional oferece o beneficio 

na forma de uma cesta de alimentos, enquanto que o Subprograma Bolsa Escola atua com 

a concessão de uma bolsa de estudos, por meio de transferência de renda, isto é, com o 

pagamento de uma quantia de R$ 136,006, busca-se evitar que as crianças das famílias 

carentes deixem de estudar para ajudar no orçamento da renda familiar. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência Social e Economia 

Solidária (SETASS), 07% (525 em valor absoluto) do total dos clientes do Banco do Povo 

são pessoas beneficiadas pelo Programa de Inclusão Social (Bolsa Escola e Segurança 

Alimentar). O objetivo é unir pessoas com baixa renda, fazendo com que elas formem 

cooperativas de produção, visando assim estimular a busca pela autonomia, auto-sustento e 

dignidade social, por meio de financiamentos do Banco do Povo. A intenção é organizar as 

famílias para que possam desenvolver uma atividade econômica e se (re)inserir na 

sociedade. 

Foto 01. Propaganda dos programas de inclusão social Governo do MS 

                                                 
6 Valor referente ao mês de Julho de 2004 
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Out Door na Rua Dr. Camilo Ermelindo da Silva com Av. Weimar Gonçalves Torres – 

24/06/03 Foto: Eberhard (2003) 

De acordo com a Agência Popular de Notícias de Mato Grosso do Sul7, até 04 de 

julho de 2004, o Banco do Povo, que é um dos programas sociais, já havia liberado 772 

financiamentos para a filial do Banco do Povo, em Dourados, localizada na Rua Joaquim 

Teixeira Alves, 1366–Centro (Foto 02). 

Foto 02. Agência do Banco do Povo em Dourados 

 

Foto: Eberhard (2003) 

De acordo com a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência Social e Economia 

Solidária (SETASS), o Programa Banco do Povo – MS, foi inserido no contexto do plano de 

desenvolvimento local proposto pelo atual governo estadual. Tal Programa parte do princípio 

de que é competência do poder público a função econômica de articulação ativa, pois, 

segundo o programa é com a junção das diversas áreas de indução, fomento e regulação 

que se alcançará o crescimento harmônico da economia do estado, a partir do 

desenvolvimento econômico de seus municípios. 

Durante a pesquisa do Programa do Banco do Povo – MS, em Dourados, nos 

dedicamos ao ramo de confecções, conforme proposta apresentada para a prorrogação da 

Bolsa de PIBIC. Essa necessidade, como apontamos, veio com a percepção de que o ramo 

                                                 
7 http://www.apn.ms.gov.br/index.php3?p=ler&b=noticias&id=29004 - 23/06/04
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de confecções se constituía em um setor representativo no conjunto dos financiamentos e, 

também, devido ao fato de que cada ramo apresenta características próprias que 

influenciam no desenvolvimento das atividades. 

Contudo, encontramos ainda uma dificuldade, uma vez que existem inúmeras 

atividades relacionadas ao ramo de confecções, nos diferentes setores econômicos.8 Eram 

160 clientes divididos em 19 atividades distintas, de acordo com o relatório9 da agência do 

Banco do Povo em Dourados – MS. 

De acordo com declarações de um ex-funcionário da instituição, o Banco do Povo 

não adota nem um tipo de critério para a definição do setor em que uma determinada 

atividade a ser beneficiada com o financiamento será enquadrada no levantamento sócio-

econômico realizado pelo Banco. A definição depende dos conceitos que o Agente de 

Crédito tem de cada setor econômico, pois é o funcionário do Banco quem preenche o 

formulário e define se a atividade é de Produção, Prestação de Serviços ou Comércio. Tal 

situação propicia várias distorções, de modo que empreendimentos semelhantes sejam 

classificados em setores diferentes, o que coloca em dúvida dados divulgados pelo Banco 

do Povo, que na data de 02 de Agosto de 2004, divulgava no site da instituição números da 

agência de Dourados. 

No ramo de confecções encontramos muitos casos de negócios que podem se 

enquadrar nos três setores: Produção, Comércio e Prestação de Serviços. Isso faz com que 

tais empreendimentos se enquadrem em outro item, ou seja, misto. Ao que tudo indica, os 

créditos classificados como misto, apresentam-se em duas ou mais atividades diferentes ao 

mesmo tempo. De acordo com informações divulgada no site da Instituição (Ver Figura 01), 

0,67% dos clientes do Banco estão classificados no setor Misto, o que corresponde a 

aproximadamente 6 clientes. 

No ramo de confecções, em Dourados, identificamos, que em muitos casos, ao 

mesmo tempo em que o empreendedor realiza costura sob medida, que seria uma atividade 

de produção, ele também costura confecções para vender, conseqüentemente, uma 

atividade de comércio. Ao mesmo tempo, contudo ele realiza ajuste de roupas ou costura 

barra de calças, por exemplo, o que o colocaria como prestador de serviços. Deste modo, 

em muitos casos o empreendedor se classificaria nos três setores econômicos, e esta é 

                                                 
 
8 No setor de Comércio são 112 financiamentos liberado para 09 atividades (Armarinhos em Geral 
– 01, Bazar – 06, Confecção – 78, Roupas para Adultos – 02, Enxovais – 02, Sacoleiras – 12, Lingeries 
– 08, Vestuário – 01, Roupas em Geral – 02).  No setor de Produção temos 25 clientes divididos em 
04 atividades (Lingeries – 03, Confecções – 19, Malharia – 2, Confecção em Tricô – 1). Para os 23 
clientes classificados como Prestadores de Serviços são 03 atividades (Costureiras – 21, Aviamentos 
– 01, Alfaiates – 01). 
9 Setembro – 2003 
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uma característica comum entre os empresários dessa atividade, geralmente desenvolvida 

em um cômodo da residência, que não é propriamente um salão ou quarto de costura. 

Figura 01. Percentual de Créditos liberados por Setor – Referente à agência de Dourados – 

MS. 

 

Fonte: http://www.bancodopovoms.org.br - Consultado 02 de Agosto de 2004 

Na Foto 03 podemos observar as condições em que a Sra. Maria das Neves da Silva 

trabalha. Essa cliente do Banco do Povo confecciona para vender, costura sob medida e 

realiza ajustes de outras roupas quando necessário. Isto demonstra que a atividade é 

bastante diversificada o que de uma forma acaba tornando possível a continuidade do 

empresário no setor, pois o trabalho se adapta a demanda de serviço. A empresária da foto 

por exemplo, é uma das pessoas que participou das 5 edições da Feira de Indústria de 

Confecções de Dourados (FEICOND), sendo que a última ocorreu entre os dias 08 e 15 de 

maio de 2004, onde a Sra. Maria comercializou confecções prontas. 

Foto 03. Quarto de Costura 

 

 4453



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Foto: Eberhard - (11/10/03) 

Uma informação levantada pelo questionário aplicado e que consideramos 

importante é que o número de empreendimentos informais nesse ramo é bastante elevado. 

O que se justifica pela falta de estabilidade dos empreendimentos do ramo. A falta de 

segurança no processo de continuidade acaba também impossibilitando a realização de 

maiores investimentos em estrutura. 

De acordo com a pesquisa de campo, 82,14% (23) dos entrevistados não possuem 

registro de empresa, ou seja, estão na informalidade. Isso acontece devido aos impostos e a 

falta de segurança no mercado, que de acordo com os entrevistados é bastante instável. 

Para Jakobsen (2001, p. 05), as atividades que estão no chamado setor informal, 

encontram-se a margem de qualquer regulamentação ou controle por parte do poder 

público. 

“Tal unidade é caracterizada pela produção em pequena escala, pelo 

baixo nível de organização e pela quase inexistente separação entre 

capital e trabalho (...) o crescimento da informalidade é 

acompanhada pelo declínio do número de trabalhadores com carteira 

de trabalho assinada e pelo crescimento dos que trabalham sem 

registro, tanto em pequenas empresas como nas empresas com 

mais de cinco empregados. (...) Há muitos trabalhadores informais 

em São Paulo que estão inseridos na chamada economia moderna, 

como a produção de vestuário e outros trabalhos descentralizados 

em domicílio ou diferentes esquemas terceirizados. (...) O setor se 

caracteriza pela falta de acesso aos financiamentos e créditos 

normalmente disponíveis ao setor formal e pela baixa capacidade de 

acumulação de capital e riqueza.” (Grifo nosso) 

De acordo com o autor, a maior parte dos trabalhadores informais está na 

informalidade em razão do desemprego. Não sendo a informalidade uma opção, mas sim 

uma alternativa criada dentro do sistema capitalista de produção para amenizar os efeitos 

do atual processo de exclusão social, que para Singer (2003, p. 61): 

“... pode ser vista como uma soma de várias exclusões, 

habitualmente muito inter-relacionadas. Aqueles que foram expulsos 

do mercado de trabalho formal, ou do mercado de residência formal 

(em contraste com o informal, formado por cortiços e favelas), ou da 

escola, ficam em desvantagens na competição por novas 

oportunidades, tornando-se candidatos prováveis a novas exclusões 
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(...), o processo de exclusão social pode levar a mais desigualdade e 

certamente a mais pobreza.” 

PARA O BANCO DO POVO UM DOS OBJETIVOS É INCLUIR... 

QUEM E ONDE? 

Segundo Rattner (2002)10, inclusão social é promover a participação dos grupos em 

ações que são coletivas. Para o autor, essa é uma forma de o indivíduo recuperar a 

dignidade perdida ou nunca obtida, na medida em que os chamados excluídos consigam 

acesso ao emprego e renda. Em seu dizer, a partir de então seria possível também ter 

acesso a condições decentes de moradia, contato com a cultura, com os serviços sociais, 

educação e saúde. 

Nesse sentido, as políticas de inclusão social devem ser trabalhadas em conjunto 

com programas promovidos por Organizações Não-Governamentais e/ou outras entidades e 

movimentos sociais organizados da sociedade civil. Para Rattner (2002), os programas 

desenvolvidos nas diferentes esferas da sociedade são necessários e complementares não 

devendo ser encarados pela ótica político-partidária, pois isso associa a imagem de 

promoção de inclusão social a um determinado grupo, muitas vezes político, o que 

conseqüentemente promove a realização deste como sendo o único capaz de oferecer 

acesso à educação, cultura, saúde etc. 

Contudo, não é possível evitar certas “marcas” criadas no interior de algumas 

organizações e até mesmo administrações chamadas “populares”, em que normalmente tem 

estado à frente o Partido dos Trabalhadores (PT). Experiências como a do Bolsa Escola e 

do Banco do Povo, por exemplo, tem essa característica e enquanto partido político, o PT 

trabalha eleitoralmente essas “marcas” (Foto 04). 

Em julho de 2004, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Dourados realizou uma 

campanha de divulgação da “aliança” com o Governo Estadual. 

Foto 04. Out Door evidencia “aliança” entre as administrações petistas estadual e municipal 

                                                 
10 http://www.pronord.org.br/banner_selecao.htm - (15/10/02) 
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Out Door localizado na Av. Presidente Vargas – Dourados, em frente ao Parque 

dos Ipês. 

Foto: Eberhard - (18/06/04) 

Em sendo o estado de Mato Grosso do Sul, administrado pelo Partido dos 

Trabalhadores, vários programas considerados próprios do PT vem sendo desenvolvidos. A 

criação e a implantação do Banco do Povo é uma delas. O governo “Zeca do PT” vem 

atuando em diferentes áreas. A idéia que sustenta as diferentes ações é “a recuperação da 

dignidade do povo sul-mato-grossense”, com o desenvolvimento de 11 programas 

diferentes11: Assentamento Vivo; Comunidades Indígenas; Reforma Agrária; Prove 

Pantanal; Banco do Povo; Habitação Popular; Bolsa Escola; Segurança Alimentar; Renda 

Mínima; Cidadania da Família; Saúde da Família. 

Desde sua criação, o Banco do Povo sempre esteve atrelado à idéia de que para o 

desenvolvimento da economia de cada região era preciso promover também a geração de 

emprego e renda, ou seja, promover a inclusão social da parcela sem atividade econômica e 

desempregada12. 

O Programa do Banco do Povo, até a data de 02/08/2004, tem 11 agências, deste 

modo, o banco atende, através de agências fixas, 16 municípios do estado. São eles: 

Campo Grande, Dourados, Corumbá/Ladário, Três Lagoas, Ponta Porã, 

Aquidauana/Anastácio, Jardim/Guia Lopes da Laguna, Coxim, Naviraí, Paranaíba, Nova 

Andradina/Batayporã. Através de postos avançados13, atende ainda os municípios de Rio 

Brilhante, Maracajú, São Gabriel do Oeste e Caarapó (Mapa 01), além de ter atendido 38 

municípios através das 03 agências itinerantes, as quais tem por objetivo levar o Banco do 

Povo mais próximo dos empreendedores para que eles sejam atendidos sem se deslocarem 

até as agências. 

                                                 
11 In: http://www.ms.gov.br (02/08/04) 
12 De acordo com Souza (1981, p. 10) São “...“desempregados”: aquelas pessoas que não trabalham, 
mas que desejam empregar-se e estão dedicadas à tarefa de buscar trabalho”. 
13  Os chamados Postos Avançados são fruto das chamadas Parcerias do Banco do Povo com outros 
órgãos, enquanto que nas Agências há um número maior de funcionários, nos Postos Avançados 
existe um só, o qual desempenha todas as funções existentes nas Agências. 
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Em Dourados, a Prefeitura Municipal realizou a identificação das vocações do 

município, apontando assim para dois principais ramos, quais sejam o de móveis e de 

confecções de vestuário. Nesse sentido a Prefeitura Municipal vem estimulando essas 

atividades por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo (SEICTUR), com o 

Programa de Apoio ao Pequeno Empreendedor (PAPE). De acordo com documentos da 

SEICTUR: 

“Diante da inexistência de qualquer estudo, (...) coube aos gestores a 

missão de partir do zero. (...) baseados no conhecimento que cada 

gestor tinha da realidade da economia douradense, tendo contribuído 

para tanto o fato de que vinham de bairros diferentes e podiam 

relatar a situação no local. Após várias reuniões e análises, os 

gestores concluíram, com a ajuda de consultas a população, que a 

economia douradense apresenta três ou quatro setores emergentes, 

que geravam um número significativo de empregos e renda por 

vários bairros da cidade14.” 

Os quatro setores identificados foram os segmentos de Confecção, Marcenarias 

(Móveis), Panificadoras e Produtos de Limpeza (Sabão Caseiro). De acordo com informes 

da SEICTUR (2003, p. 02): “Apesar de terem sido detectados quatro setores, as ações 

determinadas pelo PAPE priorizaram os dois setores considerados maiores e mais 

emergentes, que eram confecções e marcenarias”15. Deste modo, a Prefeitura Municipal de 

Dourados passou a investir na organização e no aperfeiçoamento de tais setores, com a 

finalidade de fortalecê-los, já que eles se apresentavam como atividades geradoras de 

emprego. Conforme relatório do Banco do Povo, emitido em setembro de 2003, das 598 

atividades financiadas pelo programa, 26,76% (160) são do ramo de confecção e 3,51% (21) 

são do ramo de móveis. Que juntas correspondem a 30,27% (181) do total de atividades 

financiadas. 

Mapa 01. Mato Grosso do Sul: Municípios com Agências e Postos Avançados do Banco do 

Povo 

                                                 
14 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (SEICTUR) 
15 Devemos entender por ramo ou segmento quando o texto da Prefeitura Municipal de Dourados 
utiliza-se da palavra setor para designar algum tipo de atividade. 
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O BANCO DO POVO E O RAMO DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO EM DOURADOS – 
MS 

Os financiamentos do Banco do Povo atendem diferentes atividades, que incluem 

Farmácias, Padarias, Camelôs, Pães Caseiros, Disk Mensagem, Oficina de Motos, Taxistas, 

Sorveterias, Floriculturas, Eletricista, Decoradores, Açougues entre outras, que somam 141 

diferentes atividades. De acordo com relatório da Instituição, até setembro de 2003, o Setor 

de Produção concentrava 17,73% dos clientes, sendo 106 clientes divididos em 31 tipos 

diferentes de atividades. O Setor de Comércio concentrava 53,17% dos clientes, em 57 

diferentes tipos de atividade e o Setor de Prestação de Serviços representava 29,10% dos 

clientes e isto significa dizer que eram 174 clientes subdivididos em 53 atividades diferentes. 

Quadro 01. Demonstrativo da situação do Banco do Povo em Dourados - MS 

03 Setores Produção Comércio Prestação de Serviços 
141 atividades 31 tipos de atividade 57 tipos de atividade 53 tipos de atividade 
598 clientes 106 clientes 318 clientes 174 clientes 
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% de clientes 17,73% 53,17% 29,10% 
Fonte: Relatório do Banco do Povo, Setembro de 2003.Org.: Eberhard. 

Como demonstramos no Quadro 01, o setor com maior representatividade nos 

financiamentos do Banco do Povo é o Comércio, que responde por mais de 50% dos 

financiamentos liberados pela instituição. Dentro das 57 atividades, nesse setor, 09 estão 

relacionadas ao ramo de confecções (Quadro 02), totalizando 112 financiamentos. Isto é, de 

318 créditos liberados ao setor de comércio, 35,22% (112) estão vinculadas a alguma 

atividade de confecção. 

Quadro 02. Demonstrativo das atividades relacionadas ao ramo de confecções do 
setor comercial do Bando do Povo em Dourados – MS 

Atividade de Comércio N º de cartas de crédito 
1. Armarinhos em Geral 01 
2. Bazar 06 
3. Confecção* 78 
4. Roupas para Adultos 02 
5. Enxovais 02 
6. Sacoleiras 12 
7. Lingeries 08 
8. Vestuário 01 
9. Roupas em Geral 02 
Total 112 

 
* O termo Confecção é utilizado 
para diferentes atividades. Não 
existe um critério e a definição é 
do fiscal do Banco do Povo. Na 
verdade as 09 atividades do 
quadro correspondem ao 
comércio de vestimentas. 
 

 

Fonte: Relatório do Banco do Povo, Setembro de 2003. Org.: Eberhard 

A atividade de confecção está nos três setores da economia (Produção, Comércio e 

Prestação de Serviços), de modo que são 16 atividades envolvidas com confecção de 

vestuário, no total dos 03 setores. Assim, dos 160 clientes do banco ligados ao ramo de 

confecções 15,62% (25) são do setor de Produção, 70% (112) estão no Comércio e os 

outros 14,37% (23) são Prestadores de Serviços16. 

Além de se apresentar como gerador de emprego e renda, o ramo de confecções 

apresenta como diferencial, o fato de ser dominado pelas mulheres, tanto na administração, 

quanto na mão-de-obra utilizada na atividade. Considerando que a mão-de-obra feminina 

ainda sofre restrições e é desvalorizada (mal remunerada) no mercado de trabalho, é 

importante ressaltarmos que, pelo menos no ramo de confecções essa situação se inverte. 

De acordo com dados do Banco do Povo, em todo o estado, 53,47% dos clientes do 

banco são homens. Em Dourados, especificamente no ramo de confecções, essa situação é 

diferente, visto que dos 28 clientes localizados pela pesquisa, 85,71% (24) são mulheres. 

Outro aspecto interessante diz respeito a geração de emprego. Dos entrevistados, 

apenas 46,42% (13) declararam que geram emprego ou ocupação, enquanto 42,85% (12) 

dos entrevistados afirmaram que não empregam ninguém. Isso não significa que aqueles 
                                                 
16 Relatório elaborado pela instituição do Banco do Povo 
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que declararam não gerar empregos não gerem algum tipo de ocupação, pois geralmente a 

atividade é desenvolvida com a ajuda de familiares e amigos, fora da lógica formal de 

emprego. 

Para ilustrar tal situação podemos citar o exemplo das lingeries. Para trabalhar com 

essa atividade do ramo de confecções não é obrigatório produzir as peças. Muitas pessoas 

preferem revender as que são fabricadas por outros empreendedores. Diante dessa 

situação, podemos deduzir que são geradas as vagas de empregos para a fabricação e 

ainda ocupação para outras pessoas caracterizadas como “autônomos”, que revendem o 

produto, trabalhando por conta própria. 

Trata-se de um processo em que além do dono do empreendimento, estão 

envolvidos também seus familiares, que quando ajudam no desenvolvimento do pequeno 

negócio, ainda que eventualmente, se ocupam com a atividade, não havendo assim a 

necessidade de empregar outra pessoa. É muito comum o caso de filhos que auxiliam no 

processo de desenvolvimento e acabam se tornando “sócios”, pois pelo fato de não terem 

um salário fixo a forma adotada como remuneração é a divisão dos lucros auferidos. Dos 28 

entrevistados, apenas 25% (07) declararam que têm sócios. Podemos observar que todos 

eles têm uma ligação direta de parentesco com o sócio. É o que demonstramos no Quadro 

03: 

Quadro 03. Relação empresário cliente do Banco do Povo 

 e os sócios do empreendimento 

 

SÓCIO 
Cônjuge 03 
Irmã 02 
Filha 01 
Cunhada 01 
Não tem Sócio 18 
Não Respondeu 03 
Total 28 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2003. 

Org.: Eberhard, G. 

As famílias que possuem o financiamento da Instituição Comunitária de Crédito de 

Mato Grosso do Sul – Banco do Povo, em geral, tem na atividade desenvolvida com o 

recurso do financiamento, um complemento de renda. Dos 28 entrevistados, 67,85% (19) 

afirmaram que a renda adquirida por meio da atividade é recurso que serve de complemento 

para a renda familiar. Contudo, existe, ainda, outros 21,42% (06), que tem na atividade 

financiada pelo Banco do Povo-MS, a única fonte de renda que sustenta a família. 
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 Durante a pesquisa de campo nos deparamos com diversas situações, um exemplo 

é o caso da Sra. Maria Bento que tem uma loja de venda de roupas, na Rua Eulália Pires, nº 

150 (Fotos 05 e 06). Durante a entrevista, observamos, que para essa cliente, a atividade é 

tida como um “passatempo”, pois de acordo com ela o dinheiro conseguido na loja de 

roupas é utilizado por ela para presentear netos e filhos, uma vez que os gastos da casa são 

pagos com a renda do marido que é aposentado. E surpreendentemente, quando 

realizamos a entrevista a cliente do banco já estava no 4º financiamento. 

Foto 05. Empreendimento financiado pelo Banco do Povo - 01 

 

Empreendimento da Sra. Maria Bento – Rua Eulália Pires, 150 – 30?/09/03 

Foto: Eberhard 

Foto 06. Empreendimento financiado pelo Banco do Povo - 02 

 

Tipo de Produto oferecido. Rua Eulália Pires, 150 

Foto: Eberhard (2003) 

Podemos aferir que existe um número significativo de famílias que conseguem gerar 

ocupação, ainda que o empreendimento não gere um novo posto de trabalho formal, pelo 

fato de ocupar alguém, em determinada atividade; seja na mão-de-obra empregada, seja na 

administração do empreendimento. Há, de certo modo, a presença de mais um(a) 
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trabalhador(a) no mercado de trabalho, mesmo que seja membro da própria família: filhos, 

cunhados, irmãos etc. Características de empreendimentos que permitem a garantia da 

subsistência, motivo pelo qual muitos dos pequenos empresários acabam optando por não 

realizarem investimentos em estrutura, desenvolvendo assim a atividade em locais com 

pouca organização (Foto 05) e sem a criação de vínculos empregatícios com outras 

pessoas e pagamento de tributos. 

Em muitos casos, não existe a necessidade de “tais formalidades”. A participação de 

parentes e amigos é característica marcante nesses segmentos, onde as atividades são 

pouco desenvolvidas e em muitos casos informais, pois são atividades que não apresentam 

garantias de continuidade. Contudo, enquanto estão no mercado, elas proporcionam a 

possibilidade de alguém trabalhar ao invés de estar na condição de desempregado17. De 

acordo com Singer (2003, p. 14) “Ocupação compreende toda atividade que proporciona 

sustento a quem a exerce. Emprego assalariado é todo tipo de ocupação (...) a falta de 

ocupação é chamada de “desemprego”.” 

A participação de familiares no desenvolvimento da atividade acaba sendo uma 

forma de o empreendedor economizar, uma vez que não é preciso pagar para que outra 

pessoa desempenhe a função e é isso que Paul Singer (2003) chama de “geração de 

ocupação”. Diante disso, o que ocorre é uma divisão dos lucros auferidos ou mesmo o 

pagamento de um valor definido pelo próprio andamento do negócio – não é fixo. 

Mesmo nessa situação, onde outra vaga de trabalho formal deixa de ser gerada, há a 

possibilidade de mais uma pessoa estar trabalhando e participando do desenvolvimento do 

empreendimento e é por isso que essas são atividades, em que geralmente a presença da 

mão-de-obra familiar é bastante característica. 

De acordo com as normas do Banco do Povo18, a instituição realiza empréstimos 

progressivos19, o primeiro financiamento pode variar de R$ 300,00 a R$ 2.000,00. Em caso 

de renovação, o valor dobra, podendo atingir valor máximo de R$ 5.000,00. Dentre os 28 

entrevistados identificamos que 53,57% (15) tinham realizado apenas o primeiro 

financiamento (Quadro 04). Observamos também que um percentual de 17,85% (05) já 

estava no segundo financiamento, diante disso podemos aferir que existe um elevado 

percentual de renovações, o qual corresponde a 35,71% (10) dos entrevistados. 

                                                 
17 De acordo com Souza (1981, p. 10) São “...“desempregados”: aquelas pessoas que não trabalham, 
mas que desejam empregar-se e estão dedicadas à tarefa de buscar trabalho”. 
18 Revista Banco do Povo, 2003?, p. 15. 
19 As renovações são progressivas, isso significa dizer que após o pagamento, os clientes que tiverem 
o interesse de renovar o crédito, poderão fazê-lo. O valor solicitado no segundo financiamento poderá 
ser o dobro do primeiro, geralmente os prazos para a quitação da dívida também podem ser maiores, 
podendo haver um parcelamento em até 18 meses, ao invés da dívida ter prazo para ser paga em até 
12 vezes como nas regras do primeiro financiamento.  
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Quadro 04. Demonstrativo das renovações de Financiamento do Banco do Povo 

Quantidade de financiamentos realizados Nº de Clientes 
Primeiro Financiamento 15 
Segundo Financiamento 05 
Terceiro Financiamento 02 
Quarto Financiamento 02 
Quinto Financiamento 01 
Não Respondeu 03 
Total 28 

Fonte: Pesquisa de Campo – Dourados - 2003 

Org.: Eberhard 

Para se tornar cliente do Banco do Povo o interessado não precisa ser formalizado, 

isto porque o Banco do Povo realiza financiamento para pessoas físicas – empresas 

informais (sem Firma Aberta, ou seja, sem Registro de Empresa), como também financia as 

empresas formais – pessoas jurídicas (que são as que tem Registro de Empresa ou Firma 

Aberta). 

Para as pessoas físicas, sem firma aberta, o Banco pede a apresentação de cópias e 

originais do CPF (Cadastro de Pessoa Física), RG (Registro Geral), Comprovante 

Comercial20 do mês Atual e Comprovante de Residência atualizado (Conta de Água, Luz ou 

Telefone) do cliente e sócio do empreendimento. E cópia do RG e CPF dos respectivos 

cônjuges, caso os interessados sejam casados. 

Para financiamento de Pessoa Jurídica, a instituição financeira – Banco do Povo – 

também pede as cópias e originais do CPF, RG e comprovante de residência dos 

interessados (Cliente e Sócios se houver) e de seus respectivos cônjuges. O que se 

diferencia do pedido de financiamento por parte das empresas informais é que elas não têm 

registro de Firma, então não há a possibilidade de apresentação desse documento. Deste 

modo, no ato do cadastramento das empresas formais, as mesmas apresentam a cópia e 

original do contrato da empresa e do cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica). 

O Banco do Povo – MS realiza financiamento de R$ 300,00 a R$ 2.000,00. No 

entanto, acima de R$ 500,00 o banco exige a apresentação de avalista. Deste modo, no ato 

da realização do cadastramento já existe a necessidade de apresentar a cópia e o original 

dos documentos do avalista e do cônjugue se for casado (RG, CPF e Comprovante de 

Residência). 

                                                 
20 De acordo com o Banco do Povo trata-se de uma conta de água, luz ou telefone do local onde a 
atividade é realizada, isto é, do Salão Comercial. Se a atividade for realizada em um cômodo da casa 
não há necessidade da apresentação desse documento, pois basta o comprovante residencial do 
cliente. 
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Já no ato do cadastro o banco pede também a apresentação do orçamento dos 

produtos que o cliente deseja financiar. Esses orçamentos devem ser apresentados em 

papel timbrado da empresa, com carimbo do CNPJ e nome do vendedor. 

O cadastro no Banco do Povo é o primeiro passo necessário para se conseguir o 

financiamento, pois a partir dele o Banco tem acesso a todas as informações do cliente, de 

seus sócios e do avalista do empréstimo. Anexo a ficha cadastral do cliente e do avalista, o 

banco arquiva as respectivas cópias da documentação (Carteira de Identidade, Cadastro de 

Pessoa Física, Comprovante de Residência). E realiza uma consulta ao nome das 

respectivas pessoas envolvidas, isto é, do cliente, dos sócios, do avalista e respectivos 

cônjuges. Esse levantamento leva em conta uma consulta no comércio local de acordo com 

os referenciais que foram declarados no cadastro e ainda Consulta Simples de Pessoa 

Física ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), ao Serasa21(Centralização de Serviços dos 

Bancos), ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e a Receita Federal. 

A realização do cadastro é necessária para que o banco possa realizar uma visita ao 

empreendimento por meio da pessoa do Agente de Crédito, para que o banco possa 

constatar quais são as necessidades do empreendimento. Na visita ao empreendimento, o 

Agente de Crédito realiza um Levantamento Sócio-Econômico, onde são levados em conta 

os dados do empreendedor, da família e do empreendimento. Os dados são referentes ao 

tipo de residência, tempo que reside no município e no endereço, informações referentes à 

saúde de familiares, renda mensal, gastos mensais relacionados à família, levando em 

conta diversos fatores, como por exemplo, alimentação, transporte, saúde, vestuários e 

outros. 

Além disso, o Levantamento Sócio-Econômico, do Banco do Povo – MS, questiona 

sobre tempo de experiência na atividade. O que percebemos é que geralmente os clientes 

do Banco têm pouca experiência. De acordo a entrevista realizada em que uma das 

questões presentes no questionário era referente ao tempo de experiência dos 

entrevistados, identificamos que dos 25 entrevistados pela pesquisa, 40% (10) declararam 

que trabalham com a atividade financiada pelo Banco do Povo de 01 a 05 anos (Ver Quadro 

05). 

                                                 

21 Serasa são entidades que cadastram devedores, sendo verdadeiros Bancos de Dados e Cadastros de 
Consumidores. Junto com o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) a Serasa dedica-se a análises e a 
informações para orientar empresas, lojas, bancos, (enfim, todas as pessoas jurídicas que estiverem 
conveniados a elas) a tomarem decisões sobre a concessão de crédito e apoio a negócios. A diferença 
entre estas entidades é que a Serasa é mantida por instituições financeiras e o SPC pelas associações 
comerciais e prestadoras de serviço em geral. 
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Quadro 05. Demonstrativo do tempo de experiência dos clientes do Banco do Povo das 

atividades relacionadas ao ramo de Confecções em Dourados - MS 

 
Tempo de experiência Nº de pessoas
De 1 a 5 Anos 10 
De 6 a 11 Anos 08 
De 12 a 16 Anos 03 
De 21 a 25 Anos 02 
De 26 a 30 Anos 01 
De 36 a 40 Anos 01 

Fonte: Pesquisa de Campo – Dourados - 2003 

Org.: Eberhard, G. 

Isso demonstra, que em eles sendo iniciantes, precisam de apoio técnico e financeiro 

para se estabilizarem na atividade. O Banco do Povo é responsável direto pelo apoio 

financeiro, pois de acordo com a pesquisa identificamos que dos 28 entrevistados 57,14% 

(16) afirmam não terem feito nenhum tipo de curso, ao mesmo tempo em que 10,71% (03) 

dos entrevistados, afirmam que o banco apresentou a possibilidade da realização, mas que 

isso nunca ocorreu. 

Ainda, de acordo com o Quadro 05, 28% (07) dos 25 entrevistados que responderam 

a essa questão afirmaram que trabalham com a atividade mais do que 12 anos. Isso 

demonstra que apenas 28% pode ter o conhecimento (experiência) necessário para detectar 

possíveis desvantagens provenientes da sazonalidade, por exemplo, que também interfere 

no sucesso da atividade. 

Somente para exemplificar podemos levar em conta uma atividade que trabalha com 

confecção de blusas de linha, nesse caso é preciso prever que no inverno existe uma 

demanda maior por blusas de lã, enquanto que no verão a demanda é por blusas de linha. 

Deste modo, o empresário precisa ter determinado conhecimento para prever qual será o 

tipo de produto necessário, administrando assim o estoque de matéria-prima e produto, em 

função da demanda existente. 

No Quadro 06 podemos observar as respostas obtidas quando realizamos o 

questionamento sobre a oferta de cursos pelo Banco do Povo. 

Quadro 06. Respostas quanto a realização de cursos oferecidos pelo Banco do Povo 

 

Realizou Algum Curso oferecido pelo Banco do Povo Nº de Clientes 
Teve um sobre VENDAS 01 
Indica um do Sebrae, mas é caro 01 
Não, mas disse que tem um do Sebrae 01 
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Sim, fez um pelo Sebrae 01 
Não fez nenhum 16 
Não, mas o Agente de Crédito Ajuda 02 
Disseram que teria, mas não fui chamado 03 
Não Responderam 03 
Total 28 

  Fonte: Pesquisa de Campo – Dourados - 2003 

  Org.: Eberhard, G. 

O Banco do Povo não tem condições de oferecer o apoio técnico necessário para a 

obtenção do sucesso por parte de seus clientes. O Agente de Crédito acompanha o 

andamento do empreendimento, mas como as atividade são distintas entre si ele não pode 

ser visto como a pessoa capaz de detectar as possibilidades de insucesso, portanto o Banco 

do Povo tem tido papel importante no que se refere ao apoio financeiro, mas ainda se faz 

necessário maiores investimentos em apoio técnico para que os empreendimentos 

financiados tenham maiores possibilidades de obtenção do sucesso. 

QUEM SÃO OS CLIENTES DO BANCO DO POVO? 

As entrevistas nos trouxeram um perfil dos clientes do setor de confecções de 

vestuário do Banco do Povo, em que a maioria absoluta é de mulheres, casadas e que 

possuem outra fonte de renda, normalmente do cônjuge. 

Quadro 07. Situação Civil dos entrevistados 

Estado Civil Nº de Entrevistados 
Casado 17 
Solteiro 05 
Separado 02 
Viúvo 01 
Não Participou 03 
Total 28 

Fonte: Pesquisa de Campo – Dourados - 2003 

Org.: Eberhard, G. 

Identificamos que 60,71% (17) dos entrevistados são casados e que 17,85% (05) são 

solteiros, conforme Quadro 07, os quais em grande parte são mulheres, que não possuem 

outra fonte de renda. Os clientes do Banco têm na atividade desenvolvida com recurso do 

Banco do Povo um complemento de renda, é o que informou 67,85% (19) dos entrevistados 

(Quadro 08), que responderam que o dinheiro produzido com o desenvolvimento da 

atividade muitas vezes ajuda a cobrir as despesas de casa e quando necessário, parte da 

renda do cônjugue é investido na manutenção das contas do empreendimento. No 

Levantamento Sócio-Econômico realizado pelo banco todas essas questões são avaliadas 

com o objetivo detectar se a empresa tem condições de progredir ou não. Diante da 
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avaliação do banco, por meio da pessoa do Agente de Crédito, a instituição avalia as 

possibilidades de crescimento que o empreendimento pode obter por meio do 

financiamento. 

O Levantamento Sócio-Econômico do Banco, tem o objetivo de também realizar o 

calculo da renda familiar do empreendedor, pois são levados em conta todos os ganhos e 

gastos da família. O resultado é dividido pelo número de membros. É assim que o Banco 

calcula a renda familiar. Deste modo é preciso ressaltar que o Banco do Povo - MS, leva em 

conta questões relacionadas aos gastos que a família tem com os filhos como: escola (se é 

pública ou privada) e transporte escolar (se usa ou não) etc. 

Nesse sentido, o número de filhos pode vir a representar um importante dado para a 

concessão do financiamento. A lógica é que quanto maior for o número de filhos, maiores 

poderão ser os gastos, como também os ganhos. Ao calcular a renda familiar o Agente de 

Crédito soma os ganhos de todos os membros. Nesse caso, se um dos filhos trabalhar em 

outra atividade a família poderá representar maior renda. 

Quadro 08. Demonstrativo da situação econômica dos clientes do Banco do Povo 

 

A atividade é Complementar Entrevistados
Sim 19 
Não 06 
Não Foram Encontrados 03 
Total 28 

Fonte: Pesquisa de Campo – Dourados - 2003 

Org.: Eberhard, G. 

Identificamos, que dos clientes do Banco do Povo entrevistados em nossa pesquisa, 

apenas 10,71% (03) deles tem mais do que quatro filhos, enquanto que 64,28% (18) têm 

entre um e três filhos (Quadro 09). 

Quadro 09. Quantidade de Filhos dos clientes entrevistados 

Nº de Filhos Nº de Entrevistados 
Nenhum 03 
Um 02 
Dois 10 
Três 06 
Quatro 02 
Cinco 01 
Oito 01 

Fonte: Pesquisa de Campo – Dourados - 2003 

Org.: Eberhard, G. 
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O Banco analisa todas as possibilidades de gastos que o empresário pode ter com a 

família e a liberação do financiamento do Banco do Povo se dará após o Agente de Crédito 

encaminhar o Levantamento Sócio-Econômico. Será o Agente, a pessoa do Banco que dá o 

Parecer ao Comitê de Crédito (formado por membros indicados pelo Conselho 

Administrativo.22), que fica na Matriz, em Campo Grande. Será esse Comitê, após análise 

dos documentos encaminhados, que decidirá pelo financiamento ou não da atividade. 

De acordo com os critérios do Banco do Povo: 

“Às vezes não é de dinheiro que o empreendedor precisa e sim de 

conhecimento e, principalmente, gerenciamento. Por isso, quando o 

agente do Banco do Povo visita a loja, a mercearia, o salão, ou 

qualquer outro negócio que pretenda um empréstimo, ele analisa 

tudo, de forma que o pequeno empreendedor tenha segurança. E, se 

for o caso, o Banco do Povo indica cursos de gerenciamento que o 

ajudem a fazer com que seu empreendimento dê lucro, sem precisar 

de um empréstimo.” 

Nesse “Parecer” o Agente de Crédito faz a análise de 05 itens. No primeiro 

encontram-se as informações referentes à existência de restrições cadastrais do cliente e do 

cônjuge, referências comerciais e pessoais do cliente. Nesse item, o agente acaba 

realizando uma analise “psicológica”, onde ele se refere ao grau de transparência, 

segurança e confiança do cliente, durante a realização do levantamento das informações 

solicitadas. No segundo, informa o tipo de moradia do cliente, levando em conta se o imóvel 

é próprio ou não e, também ao estado civil, o número de filhos, renda familiar e experiência 

do cliente na atividade que pretende obter financiamento. No terceiro item, o agente informa 

a situação patrimonial do empreendimento e o relacionamento do empreendedor com seus 

clientes e fornecedores, alem do número de funcionários. No quarto item, o agente dispõe 

sobre a capacidade de pagamento do financiamento e no quinto caracteriza o avalista 

(estado civil, profissão, renda mensal, restrições cadastrais, referências comerciais e 

pessoais). São esses os elementos que norteiam o parecer do Agente de Crédito e sua 

posição sobre a concessão do crédito ao cliente mencionado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No desenvolver da pesquisa observamos que o Banco do Povo, enquanto instituição 

financeira, acaba fazendo exigências uma vez que necessita ter garantias para continuar 

                                                 
22 O Conselho Administrativo é formado por pessoas do Governo do Estado, Entidades Empresariais e 
Entidades da Sociedade Civil com notório saber técnico. 
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operando enquanto tal. Nesse sentido, emprestar dinheiro no Banco do Povo também é 

burocrático. 

Após todo o processo de aprovação do financiamento, o cliente do Banco do Povo 

pode receber a liberação do recurso sob duas formas: Carta de Crédito ou Cheque Nominal 

ao Portador (Financiado). Nas entrevistas realizadas pudemos observar (Quadro 10) que a 

forma de receber a liberação do financiamento é bastante equilibrada. Dos 28 clientes 

entrevistados, 39,28% (11) afirmaram que receberam um cheque nominal que poderia ser 

trocado. Situação, que de acordo com alguns clientes, era melhor, pois assim as compras 

poderiam aproveitar preços promocionais, ou ainda ser realizadas em diferentes pontos 

comerciais e até em outros estados da federação. 

Atualmente, o Banco do Povo tem uma linha de crédito especial para a realização de 

compras fora do estado, onde o crédito é liberado na forma de carta de crédito, ou seja, 

cheque nominal a empresa fornecedora, nesta linha de crédito o juro é de 3,5% a.m. 

Quadro 10. Forma de liberação do Crédito 

 De que Forma o Financiamento é Liberado Entrevista Realizada 
Carta de Crédito 11 
Cheque Nominal ao Cliente 11 
Carta de Crédito e Cheque nominal 03 
Não Responderam 03 
Total 28 

Fonte: Pesquisa de Campo – Dourados - 2003 

Org.: Eberhard, G. 

No entanto, o mesmo percentual (39,28%), que equivale a 11 clientes recebeu uma 

“Carta de Crédito” do banco, a qual é apresentada na loja para compra. O pagamento à loja 

somente é efetivado após a venda e entrega do produto e mediante a apresentação de uma 

via da nota fiscal assinada pelo cliente do banco, no Banco do Povo. A nota, 

conseqüentemente fica com o banco até o cliente quitar o pagamento do financiamento. 

Identificamos, que em relação ao ramo de confecções existe um número bastante 

variado de atividades envolvidas (11), de modo que os bens financiados são diversificados 

(Quadro 11). 

Quadro 11. Demonstrativo dos itens adquiridos com o recurso liberado pelo Banco do Povo 

 

Utilização do financiamento Nº de pessoas
1. Artigos para Representação de Venda 01 
2. Costura/ Compra e Venda 01 
3. Compra artigos para revender 09 
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4. Compra e Venda de Roupas Usadas 01 
5. Construção de estrutura 02 
6. Venda de Enxovais 02 
7. Aquisição de Máquina (Ateliê) 03 
8. Máquina e Matéria-Prima para confecção de Blusa de Linha 02 
9. Aquisição de Máquina para ampliar a atividade de Costureira 03 
10. Aquisição de Máquina e Matéria Prima para Costurar 01 
11. Não respondeu 03 
Total 28 

Fonte: Pesquisa de Campo – Dourados - 2003 

Org.: Eberhard, G. 

 A destinação do recurso para 11 diferentes modalidades nos mostra a complexidade 

do ramo de confecções. O que pode ser visualizado por meio do relatório elaborado pela 

Instituição Comunitária de Crédito do Mato Grosso do Sul – Banco do Povo. Até o mês de 

setembro de 2003, a filial do Banco do Povo em Dourados - MS, havia liberado 598 

financiamentos, sendo 26,75% (160) dos créditos destinados a atividades do ramo de 

confecções. O qual de acordo com o relatório está dividido em 16 atividades, nos três 

setores econômicos (Quadro 12). 

Quadro 12. Demonstrativo dos créditos destinados ao Ramo de Confecções 

Setor Nº total de financiamentos Financiamentos do ramo de Confecção Nº de atividades 
Produção 106 Total de 25 financiamentos 04 
Prestação de Serviço 174 Total de 23 financiamentos 03 
Comércio 318 Total de 112 financiamentos 09 
Número de financiamentos 
Liberados 598 160 16 atividades 

Fonte: Relatório do Banco do Povo, Setembro de 2003. 

Org.: Eberhard, G. 

Considerando que o Banco do Povo se apresenta como um programa que visa 

estimular os micro e pequenos empresários, consultamos um contrato do Banco para 

verificar as condições oferecidas aos pequenos empreendedores. O contrato do cliente 

consultado refere-se a um empréstimo de R$ 2.000,00 com juros de 2,6% a.m., o que 

significa que no final de 12 meses ele teria que pagar 31,2% de juros (12 x 2,6%). O que no 

final das contas representaria o pagamento de R$ 2.624,00. Isso, se o financiado não deixar 

de pagar todas as promissórias, conforme as datas previstas, pois em caso de 

inadimplência o banco cobra multa de 2% mais juros diários no percentual de 0,12%. 

Conforme o contrato, o cliente realizou um empréstimo no valor de R$ 2.000,00 e, no final, 

com a soma da taxa de juros cobrada pelo Banco, a dívida foi de R$ 2.362,08. O que 

representou a cobrança de 18,10%. (Ver Equação A) 
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Equação (A) 
R$ 2.362,08 - R$ 2.000,00 = 362,08 

 
R$ 2.000,00 ---- 100 % 

                    R$ 362,08     ----   X % 
 

X % = 36208 / 2000        X = 18,10 %    
 
 

18,10% / 12 = 1,5% 
  

Deste modo podemos observar que a taxa de juros cobrada pelo Banco do Povo – 

MS é menor do que a divulgada. Ao invés de ser de 2,6% a.m. (R$ 2.624,00) ela é de 1,5% 

a.m. (R$ 2.362,08), o que no final de 1 ano significa a cobrança de 18,1%. 

No site do Banco do Povo – MS (www.bancodopovoms.org.br), pudemos confirmar 

tal situação e ainda percebemos outra alteração. A Instituição tem um simulador de crédito 

para que o cliente possa avaliar o quanto pagará. Nesse link da página de Internet do Banco 

do Povo o cliente pode fazer a opção pelo número de parcelas e o tipo de linha de crédito, 

podendo optar por comprar dentro do estado ou em outro estado da federação, por 

exemplo. Lá também fizemos a mesma simulação exposta acima, ou seja, pedimos uma 

simulação para o financiamento de R$ 2.000,00, para a realização de compras dentro do 

estado, o que significa o pagamento de 2,6% a.m. parcelados em 12 meses e o Simulador 

de Crédito do Banco do Povo-MS (Ver Figura 02) respondeu com valor ainda menor, de R$ 

2.353,87 (Ver Equação B), o qual corresponde a um acréscimo de 17,7%, ao final dos 12 

meses. 

Equação (B) 
R$ 2.353,87 - R$ 2.000,00 = R$ 353,87 

 

R$ 2.000,00 --- 100% 
R$ 353,87     ---   X % 

 

X = 35392 / 2000       X = 17,7% 
17,7(%) / 12 (meses) = 1,5% a.m. 

 

Deste modo constatamos e demonstramos que ao invés do juro mensal ser de 2,6% 

a.m. (valor divulgado pela instituição), o Banco do Povo cobra apenas 1,5% a.m. A questão 

é: porque o Banco divulga valor de juro maior do que realmente cobra? Não encontramos 

uma resposta para essa pergunta na instituição. Ao que tudo indica, o Banco poderia estar 

fazendo cálculos que não atingem a taxa prevista, sem prejuízos, o que prova que a taxa 

pode ser menor, uma vez que o banco mantém sua margem de lucro e ainda garante a 

continuidade da financiadora. 

Figura 02. Simulador de Crédito do site do Banco do Povo – MS 
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Fonte: www.bancodopovoms.org.br - Consultado 02 de Agosto de 2004 

O banco exige avalista para empréstimos acima de R$ 500,00, o qual não pode 

residir na mesma casa que o cliente e nem pode ser cliente da Instituição antes da quitação 

do financiamento em que esta envolvido. O envolvimento do avalista serve como garantia, 

inclusive para o Banco continuar concedendo créditos. Ao avalista ficam atribuídas as 

mesmas obrigações do que ao cliente do Banco do Povo. A cláusula Nona, do contrato, 

expõe sobre Registro no SPC, em caso de não pagamento da dívida, assim como no 

protesto dos títulos vinculados ao contrato. Com relação aos financiamentos com fiador, dos 

28 clientes entrevistados no decorrer da pesquisa, apenas 14,28% (04) declaram que não 

foi preciso apresentar fiador ou avalista, o que se explica por terem sido financiamentos 

abaixo de R$ 500,00, ou então serem clientes que realizaram financiamento em períodos 

em que a instituição aboliu a necessidade da apresentação do fiador. 

Em função disso podemos aferir que apesar de o Banco do Povo se apresentar 

como sendo uma instituição de micro-crédito que tem por objetivo proporcionar condições 

diferenciadas de acesso ao crédito, ele não se diferencia muito das instituições bancárias 

tradicionais. Segundo informações da instituição, no final do ano de 2001 o banco aboliu a 

exigência de avalista como forma de garantia, passando a exigir como garantia a viabilidade 

econômica do empreendimento, as quais eram analisadas em função da realização do 

questionário Sócio-Econômico, feito pelo Agente de Crédito, ou então, no caso do 

financiamento para capital fixo, a garantia, era a alienação do bem financiado em caso de 

não pagamento do financiamento. 
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Um aspecto interessante que observamos é que 36% (09) dos entrevistados tem 

grau de parentesco com a pessoa que foi avalista e 28% (07) declararam que não lembram 

quem foi o avalista (Quadro 13). Esse número é considerado bastante elevado e é até 

mesmo surpreendente, se levarmos em conta o fato de que o avalista esta correndo o risco 

de ser responsabilizado pela inadimplência do parente ou amigo. 

Quadro 13. Demonstrativo do tipo de relação que o cliente do Banco do Povo tem com o 

Fiador do Empréstimo 

Tipo de Relação com o Fiador
Amigo 03 
Genro 02 
Filha 01 
Prima 01 
Irmã 01 
Cunhado 03 
Sobrinho 01 
Vizinho 02 
Não Precisou 04 
Não Lembra 07 
Não Respondeu 03 
Total 28 
Fonte: Pesquisa de Campo – Dourados - 2003 

Org.: Eberhard, G. 

Até o ano de 2003, um dos critérios adotados pelo Banco para analisar a situação do 

avalista, no caso do avalista individual, se referia ao valor da sua renda mensal, de modo 

que poderia comprometer até 30% de sua renda, com o pagamento da parcela, critério esse 

que de acordo com o Banco já foi extinto. Outro tipo de garantia além do avalista individual, 

era o aval constituído por um grupo de 3 a 5 pessoas, que morassem próximo e 

trabalhassem em atividades distintas, nesse caso todos ficavam responsáveis pelo 

pagamento da dívida de cada membro, assim os integrantes do grupo são, ao mesmo 

tempo, avalistas e tomadores de crédito. Na realização das entrevistas não identificamos 

nenhum financiamento onde a garantia, ou o avalista fosse formado por um grupo. 

Certamente, porque ser avalista de um financiamento implica sempre em assumir 

compromissos e riscos, o que dificulta o convencimento para tal. Pois no caso de avalistas 

em grupos, todos os componentes do grupo são fiadores e em caso de inadimplência de um 

componente todos os outros são contactados e responsabilizados. 

Aspectos conclusivos sobre um Programa, que se não dão conta de toda a dinâmica 

que envolve o Banco do Povo, como política de desenvolvimento de geração de renda e 

emprego, permitiu-nos compreender a sua criação, no contexto do Governo “do PT”, em 

nível estadual, como uma alternativa para o desemprego e para a geração de renda. 

Permitiu-nos também, compreender que como uma instituição financeira, ainda que voltada 
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para financiar pequenos negócios, em geral para população de baixa renda, também aufere 

lucros, inclusive para continuar existindo enquanto tal. 
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