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RESUMO 
 
 

Na atualidade, a nova economia mundial está caracterizada por grandes alterações na 
economia que resultaram na redução das oportunidades de emprego, gerando um problema, o 
grande contigente de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, pois muitas vezes, não 
possuem qualificação ou se possuem é baixa, ou ainda não é uma capacitação adequada para 
concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. Desse contexto, muitas pessoas que ficaram 
fora do mercado de trabalho e foram forçadas a criar seu próprio negócio e em muitos casos, 
ingressaram no mercado informal. Outro aspecto que proprocionou o crescimento dos micro e 
pequenos negócios foi o processo de terceirização de atividades nas grandes empresas, que 
nos últimos anos, também estimulou o crescimento dos micro e pequenos negócios que 
tiveram aumento da sua representatividade por serem flexíveis e capazes de se adaptar 
rapidamente às mudanças tecnológicas e a criação líquida de empregos, mesmo em períodos 
de recessão. Dentro desse cenário, o microcrédito surgiu como uma tentativa de amenizar esse 
problema, ou seja, como uma forma de conceder pequenos créditos a esses micro e pequenos 
empreendimentos, que são excluídos do sistema financeiro tradicional, uma vez que não 
possuem comprovação de renda. E nesse espaço, o crédito popular pode agir com seu efeito 
multiplicador, possibilitando a integração desses negócios ao processo de desenvolvimento 
econômico. É nesse contexto, que este trabalho objetivou realizar um estudo sobre o 
microcrédito como modalidade de financiamento aos micro e pequenos empreendedores. Para 
tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica exploratória com estudo de caso documental do Banco 
do Povo Paulista (BPP), localizado em Taubaté. Considera-se o crédito essencial para o 
desenvolvimento e ampliação dos pequenos negócios e o microcrédito desempenha um 
importante papel no que diz respeito às possibilidades de combate à pobreza, na medida em 
que o acesso ao crédito produtivo contribui para a melhoria da qualidade de vida do segmento 
pertencente à base da pirâmide econômica e social. Além disso, desempenha mais que um 
trabalho social, pois trabalha de forma não apenas a emprestar o dinheiro ao empreendedor, 
mas orienta e acompanha quem toma o empréstimo de forma a incentivar cada vez mais seu 
progresso nos negócios tornando o empreendedor cada vez mais dinâmico no mercado, e, 
pelos créditos liberados pelo BPP acredita-se que o microcrédito, ao aumentar o faturamento 
dos negócios, pode impactar no padrão de vida do grupo familiar, contribuindo no processo de 
desenvolvimento com geração de emprego e renda. 


