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RESUMO 
 
 

Ao visitar o Vale Histórico Paulista, mais precisamente a microrregião de Bananal, é possível 
contemplar a bela paisagem natural em harmonia a uma rica história arquitetônica, na qual a 
região em seus tempos de glória do café era a região mais rica do Vale Histórico Paulista. É 
possível desfrutar também da gastronomia típica, o folclore e o artesanato local. Essa região 
tem um forte potencial para o artesanato, porém essa atividade que é fonte de sustento para 
muitas famílias não é plenamente desenvolvida devido à falta de recursos seja ele capital de 
giroou recursos para aquisição de insumos para a produção das peças artesanais, mas este 
problema pode ser resolvido de forma simples, uma vez que a falta é na verdade de informação 
que deveria ser difundida de forma mais eficiente, já que existe o microcrédito e por meio deste 
é viável o empréstimo a quem tem pouco capital e não dispõe de crédito na forma 
convencional. O microcrédito é um pequeno empréstimo bancário destinado a apoiar pessoas 
que não têm acesso ao crédito bancário, e que são pessoas físicas ou microempreendedores 
que querem desenvolver uma atividade economica por conta própria. Apesar de sua 
simplicidade o microcrédito não é apenas um pequeno valor a ser emprestado, mas há todo o 
lado social que trabalhade forma a orientar e acompanhar o novo empreendedor em suas 
atividades. Com base nas informações acima, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o 
microcrédito que é um instrumento de fomento no desenvolvimento da economia na 
microrregião de Bananal. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo e bibliográfica 
exploratória com estudo de caso foi demonstrado à importância do microcrédito como técnica 
de fomentar o desenvolvimento regional. Como resultado de pesquisa, constatou-se que o 
microcrédito é essencial para o desenvolvimento e ampliação dos negócios e vem para auxiliar 
pessoas físicas e microempreendedores de forma a alcançar seus objetivos, concedendo 
pequenos empréstimos a baixas taxas de juros assim o microcrédito é uma importante 
ferramenta para a geração de emprego e renda. E ao facilitar o acesso da população mais 
simples que não tem consegue empréstimos convencionais é possível desenvolver de forma 
significativa a economia local fazendo com que a mesma seja aquecida de forma significativa e 
o capital gire de forma auto-sustentável. Entretanto para que a região possa prosperar será 
necessário que o microcrédito seja mais difundido entre a população de forma abrangente e 
simples pela mídia ou incentivo do governo. 


