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Prezados  Leitores :

Rosineide Gonçalves

Apresentamos aqui a segunda edição do nosso caderno do 
Microcrédito. Esta publicação tem como objetivo deixar você  
informado sobre as várias linhas de crédito existentes no Recife e na 
Região Metropolitana. 

Crédito é um serviço prestado por organizações e instituições 
especializadas e interessadas em apoiar, seu pequeno 
empreendimento, que assim acreditam no seu trabalho, idéias e 
criatividade empreendedora. 

Hoje, existem várias organizações oferecendo linhas de crédito 
no Recife e Região Metropolitana. Temos crédito em Bancos, em 
Organizações Não- Governamentais - ONGs, financeiras, entre outras. 
Neste caderno vamos destacar as linhas de crédito referentes a 
atuação das Ongs sediadas no Recife, bem como as linhas de crédito 
oficiais que fazem parte da política pública para geração de renda. 

Queremos facilitar o acesso ao microcrédito para o seu 
negócio. No entanto, cabe a você conhecer as diferenças  
apresentadas  entre as organizações e, assim, escolher a que for mais 
adequada à sua situação.

Este trabalho foi idealizado pelo Centro Josué de Castro 
juntamente com o Serviço de Cooperação Alemã e o GT Trabalho e 
Renda do PREZEIS, tendo nesta segunda edição o apoio do PRORENDA 
MICROEMPRESA-PE.

Programa de Apoio à Geração de Emprego e Renda
Centro Josué de Castro

Com o crédito você pode abrir ou 
melhorar seu negócio e ter participação ativa na economia da sua 
comunidade. 

Outras pessoas e empreendedores também necessitam de 
crédito. Você garante isso pagando de volta o seu empréstimo, e 
somente desta forma o crédito alcança seu objetivo de apoiar 
i n i c i a t i v a s  e m p r e e n d e d o r a s  d e  g e r a ç ã o  d e  r e n d a .
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Dicas Para Quem Precisa de Crédito

Se  você pegar um financiamento e começar a pagá-lo com 
os seus rendimentos pessoais, tirando do sustento da família, pedindo 
emprestado a outras pessoas para saldar dívidas, pode ter certeza de 
que o seu pedido de empréstimo foi mal calculado.    

Por outro lado, existem experiências verídicas de pessoas que 
solicitam empréstimo para seu negócio e resolvem possuir carro, 
móveis caros, eletroeletrônicos de última geração, etc.. Isso também 
leva a uma crise familiar, porque se criou um problema sem solução.  

 Aplique no seu negócio o empréstimo adquirido, porque ele irá 
gerar mais recursos e criar um maior movimento em seu 
estabelecimento ou negócio. Seja ele de indústria, de comércio ou de 
serviço.
 

 Existe coisa melhor do que ter amigo e crédito na praça? Só o 
amor e a saúde. Pois bem, é melhor ter pequenos créditos e administrá-
los do que se endividar e ficar com o nome sujo.    

Você gosta de clientes caloteiros? É claro que muitas vezes 
somos surpreendidos por situações inesperadas, mas se somos bons 
pagadores, a nossa capacidade de negociar também aumenta. 

   
Dê preferência as organizações que além do crédito orientam 

sobre como melhor aplicar o dinheiro e  gerenciar o negócio; os 
grandes negócios pagam por este serviço;  e você tem algumas 
organizações que oferecem de graça.

 Sugerimos a você, inicialmente, muita cautela. Atenção para 
os prazos, as taxas e os juros, assim como para as garantias exigidas. 
Veja o exemplo de D. Maria.

$

$

$

$

$

$
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O Que É Uma Linha de Financiamento de Crédito?

Quais os Tipos de Financiamento?

São serviços aos pequenos e novos empreendimentos 
através do financiamento do crédito.

O crédito produtivo é para gerar crescimento dos 
negócios e, conseqüentemente, criar mais vagas de trabalho, 
mais renda, melhorar as condições de quem trabalha, enfim, 
ampliar a prosperidade no seu bairro, no seu município, que é 
onde os pequenos negócios se realizam.  Afinal, o crescimento 
econômico é apenas um dos meios para obtermos as 
condições de uma vida digna para nós e para todo o cidadão e 
cidadã, sem danificarmos o meio ambiente em que vivemos e 

convivemos.             

É um investimento de curto prazo para a compra de 
matéria-prima, mercadorias ou pequenos equipamentos 
necessários ao dia-a-dia do seu empreendimento.

É um investimento de longo prazo para compras de 
máquinas e equipamentos necessários para a criação ou 
ampliação do seu empreendimento.

É formado pela combinação do Investimento do 
Capital Fixo e do Capital de Giro.

Investimento de Capital de Giro

Investimento de Capital Fixo

Investimento de Capital Misto
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O Caso da Dona Maria

   Dona Maria, costureira do bairro, precisando de dinheiro 
para comprar os tecidos, resolveu ir atrás de um 
financiamento. Buscando a melhor alternativa, Dona Maria 
foi a duas instituições (Banco da Sorte e Banco da 
Felicidade) que lhe ofereceram as seguintes propostas:

Banco da Sorte 
Taxa de Juros:
Taxa de Administração:
Prazo de Pagamento:

Leve: 
Pague:
Total:

 4% ao mês 
 4 % = R$ 40,00

 6 meses
R$ 1.000,00

 6 x R$ 190,76
 R$ 1.194,56

   Com base nos dados acima, observa-se que a melhor 
proposta de financiamento para Dona Maria é a do "Banco da 
Sorte”, que oferece juros e prazos menores e faz o  
acompanhamento. O Banco da Felicidade oferece prazos e 
juros maiores, fazendo com que no final do empréstimo Dona 
Maria pague R$ 270,00  a  mais.
   Este exemplo mostra a importância de se evitar os prazos 
grandes (com altas taxas de juros). Novamente, é importante citar 
que o volume do empréstimo a ser solicitado depende da 
capacidade da pessoa de conseguir pagá-lo nos prazos 
devidos, com recursos do próprio investimento.

Banco da Felicidade  
 5% ao mês

 0,81% ao mês
 5 %=R$ 50,00 

 12 meses
R$ 1.000,00

12 x R$ 118,04
 R$ 1.466,45

Taxa de Juros:
Taxa de Juros de Longo Prazo 

(TJLP): ) 
Taxa de Administração:

Prazo de Pagamento:
Leve: 

Pague: 
Total:
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CRED CIDADANIA  é o crédito do FRAC- Fundo Rotativo da Ação da Cidadania

A quem se destina?
   O CRED CIDADANIA apóia micro e pequenos empreendimentos 
de todos os setores, informal e formal.

Juros:
Taxa de Administração:
Carência: 

 3,5% ao mês.
 3% do valor financiado.

 
Giro: não tem. 
Fixo e misto: definida de acordo com a necessidade do negócio.

Até 12 meses
Até   6 meses
Até   9  meses

Prazo

Modalidades de Crédito

Valor Financiado

OBS.: o valor máximo será definido pela capacidade de pagamento do negócio.

Capital Fixo          a partir de R$ 200,00
Capital de Giro    a partir de R$ 200,00
Capital Misto        a partir de R$ 500,00
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Condições do Crédito:

Garantias:

Além do crédito, oferece:

    •
    •

   •
•

   •
   •

•

 ter o próprio negócio já funcionando há 6 meses;
 não ter restrições cadastrais

 aval Solidário com 2 ou 4 pessoas;
    ou avalista com renda duas vezes maior que o valor da 
parcela;

 alienação fiduciária;
 garantia real.

   assessoria gerencial e acompanhamento.

Endereço:
Rua da Aurora, 295, sala 816 - Boa Vista, Recife-PE
CEP 50060-010 - Fone:(81) 3423.9577                                           
E-mail: frfrac@uol.com.br
Posto de atendimento especial no Banco do Povo da Prefeitura do Recife.

                                           

O tipo de garantia será adequado à finalidade e à 
modalidade do crédito.



10
Quem Trabalha Merece Crédito

Capital Fixo        até  
Capital de Giro  até
Capital Misto     até

2% ao mês.
4% ao mês. 
2% ao mês.

 3% do valor financiado.

Juros: 
Fixo: 
Giro: 
Misto: 
Taxa de Administração:

R$ 3.000,00 
R$    500,00
R$ 3.000,00 

3 meses
-

3 meses 

Até 24 meses
Até   3 meses
Até 24 meses

Carência Prazo

Modalidades de Crédito

Valor Financiado
(médio)

CAM - Centro de Apoio aos Microempresários
A quem se destina?
   O CAM apóia os empreendedores que já têm ou querem 
montar uma empresa (formal ou informal) ou qualquer 
pessoa com espírito empreendedor com idéias de 
negócios na produção, comercialização e prestação de 
serviços. 
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Condições do Crédito:

Garantias:

Além do crédito, oferece:

    • 
•

   •

   •

•

não ter restrições cadastrais;
     crédito para um novo negócio é necessário que  você 
participe do curso de Criação de Novos Negócios e, após o 
curso, apresente o Plano do Negócio;

 para crédito de Capital de Giro, você participa do curso 
de Contabilidade Básica com duração de 8 horas.

 negociação individual para o seu negócio.

     capacitação técnico-gerencial, assessoria e acom-   
panhamento.

Endereço:
Av. Gal. San Martin, 1449 - Bongi, Recife-PE
CEP 50761-000 - Fone:(81) 3226.3122
E-mail: cam@cam.org.br
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SISCOM - Sistema de Crédito Orientado à Mulher

A quem se destina?
Às mulheres que atuam na área de produção e 

geração de renda nos setores urbano e rural, residentes em 
Recife, Olinda, Camaragibe, Paulista e São Lourenço da 
Mata.

Capital Fixo até
Capital de Giro até
Capital Misto até

3% ao mês + TJLP.*
 4% do valor financiado.

* 

Juros: 
Taxa de Administração:

TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo (fev/2002 - 10% ao ano).

R$ 1.500,00 
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00

Até 3 meses  
Até 45 dias 
Até 3 meses

Até 9 meses
Até 6 meses
Até 9 meses

Carência Prazo

Modalidades de Crédito

Valor Financiado
(médio)

CMN - Casa da Mulher do Nordeste
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Condições do Crédito:

Garantias:

Além do crédito, oferece:

   •

   •
   •

• 

• 

 análise da real necessidade do empréstimo.

 alienação dos bens;
 grupo solidário;

   valista no caso de empréstimo individual.

  pacitação em gestão, cidadania e gênero, assessoria 
e apoio à comercialização a partir da articulação com a 
rede de produtoras do Nordeste.

Endereço:
Rua Lopes de Carvalho, 320 - Madalena, Recife-PE
CEP 50610-170 - Fone: (81)3227.0531
E-mail: cmnordeste@uol.com.br

a

ca
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A quem se destina?
   Destina-se a fabricantes, comerciantes e prestadores de 
serviços que precisam de financiamento para adquirir matéria-
p r i m a , m e r c a d o r i a s o u p e q u e n o s e q u i p a m e n t o s .

Capital de Giro     até R$ 2.000,00 

6% ao mês.
 não tem.

Juros: 
Carência: 

Até 4 meses

Prazo

Modalidades de Crédito

Valor Financiado
(médio)

CEAPE-PE 
Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de Pernambuco
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Condições do Crédito:
    n

Garantias:

Além do crédito, oferece:

•

   •
 •

   •

•

ão possuir restrições cadastrais.

 
 ter o próprio negócio já funcionando há 6 meses.
aval solidário entre 3 a 5 empreendedores que 

apresentam garantia de cobertura de crédito dos 
membros do grupo solidário.

 para crédito individual é necessário avalista.

    capacitação e assessoria no dia-a-dia do seu negócio.

Endereço: 
Av. Visconde de Suassuna, 607 - Boa Vista, Recife-PE
CEP 50050-540 - Fone: (81) 3231.4259  
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Capital de Giro e Fixo
Setor Formal
Setor Informal

Juros: 
Taxa de Abertura de Crédito: 
Carência

4,8% ao mês.
 4,25% do valor financiado.

: não tem.

R$ 200,00 até 3.000,00 
R$ 200,00 até 1.500,00

Até 9 meses
Até 6 meses

Prazo

Modalidades de Crédito

Valor Financiado
(médio)

Visão Mundial

A quem se destina?
   Dirige-se a microempreendedores de negócios formais 
ou informais, cooperativas de produção que precisam de 
financiamento para compra de mercadorias, matérias-
primas, ferramentas e máquinas novas ou usadas.
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Condições do Crédito:
  
  t

Garantias:

   •
   •

   • 
   •

não possuir restrições cadastrais;
er o próprio negócio já funcionando há 12 meses.

individual com fiança ou avalista;
 aval solidário entre 3 a 7 empreendedores que    

apresentam garantia de cobertura de crédito dos 
membros do grupo solidário.

Endereço:
Rua Caio Pereira, 383, Rosarinho, Recife-PE
CEP 52041-070 - Fone: (81) 3241.5451
E-mail: vmrecife@nlink.com.br
Posto de atendimento especial no Banco do Povo do Estado.
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         O PRPGER é uma ação do Governo Federal para 
geração de emprego e renda, criado  em 1995. 

O principal instrumento deste programa é a oferta de 
CRÉDITO para pequenas e microempresas, cooperativas e 
associações, autônomos e empreendedores do setor informal 
que já tenham negócio ou que estejam querendo iniciar.

PROGER - Programa de Geração de Emprego e Renda 

O PROGER é financiado com recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) e coordenado pelo seu Conselho 
Deliberativo, composto pelas representações do governo, 
trabalhadores e empresários que decidem sobre o uso de parte 
dos recursos do FAT* e  sobre as principais estratégias de acesso 
ao crédito.

Nos estados, o Proger fica sob a coordenação das 
Comissões Municipais e Estadual de Emprego, que têm o papel 
de gerenciar, acompanhar, propor e avaliar as políticas públicas 
de geração de renda. 

* O FAT é alimentado com recursos do PIS/PASEP, recolhido das empresas 
sobre o valor da folha de pagamento dos trabalhadores.

                                                                

PROGER

Capacitação
Gerencial
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No Recife, os recursos do PROGER são operacionalizados 
pelos Bancos oficiais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e 
Banco do Nordeste*) que estão instalados na estrutura dos 
programas Banco do Povo da Prefeitura do Recife  e do Estado. 

           Nas próximas páginas, apresentaremos os programas e as 
linhas de crédito dos Bancos que deverão ser bastante 
observados, pois suas diferenças definirão sua escolha.

* A operacionalização pelo Banco do Nordeste está suspensa na maioria dos 
municípios de Pernambuco.
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Liberação do crédito pelo Banco do Brasil e Caixa 
Econômica - com recursos do PROGER 

A quem se destina?

   Dest ina-se aos t rabalhadores autônomos, 
microprodutores, empreendimentos de caráter domiciliar, 
prestadores de serviços, artesãos e profissionais de outros 

Capital Fixo
Capital Misto
Giro associado a ser definido na negociação.

Juros: aproximadamente 1,10%  ao mês.
      Taxa de Administração:  R$ 12,00.

Juros: aproximadamente 1,20%  ao mês.
      Taxa de Administração:  R$ 3,00 a R$ 12,00 (de acordo com o valor solicitado).  

Banco do Brasil:
      

Caixa Econômica Federal:
      

    

R$ 500,00 até 5.000,00 
R$ 500,00 até 5.000,00

24 meses
24 meses

6 meses
6 meses

Carência Prazo

Modalidades de Crédito

Valor Financiado
(médio)

Banco do Povo da Prefeitura
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Condições do Crédito

Garantias:
      Banco do Brasil:

      Caixa Econômica Federal:  

Além do crédito oferece:
       

       articipar de capacitação técnico-gerencial; 

 alienação de bens adquiridos no empréstimo;
 não pede avalista.

alienação de bens adquiridos no empréstimo;
 avalista.

capacitação diferenciada para iniciantes;
 assessoria e acompanhamento.

Endereço:
Prefeitura da Cidade do Recife
Av. Martin Luther King, 929, térreo, Recife-PE-Fone:(81) 3425.8285

• 
       • 

       • 

       •
       •

       • 
       •

• 
       •

p
não ser funcionário público, nem ter  vínculo

empregatício;
não possuir restrições cadastrais.
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Liberação do crédito pelo Banco do Brasil com recursos 
do PROGER.

A quem se destina?
D e s t i n a - s e  a o s  t r a b a l h a d o r e s  a u t ô n o m o s ,  

microprodutores, empreendimentos de caráter domiciliar, 
prestadores de serviços, artesãos e profissionais de outros setores 
que constroem iniciativas de produção próprias.

Capital Fixo
Capital Misto
Giro associado a ser definido na negociação.

1,08% ao mês
 R$ 12,00

Juros:  
Taxa de Administração:

Até R$ 5.000,00 
Até R$5.000,00

24 meses
24 meses

6 meses
6 meses

Carência Prazo

Modalidades de Crédito

Banco do Povo do Estado

Valor Financiado
(médio)



23
Quem Trabalha Merece Crédito

Condições do Crédito:

Garantias:

Além do crédito oferece:
  

   participar de capacitação técnico-gerencial;
   não possuir restrições cadastrais.
     

 alienação dos bens adquiridos no empréstimo; 
   FUNDO DE AVAL.

assessoria e acompanhamento.

 

Endereço:
Agência do Trabalho - Rua da Aurora, 425, Boa Vista, Recife-PE
Fones: (81) 3301.7068 / 3301.7065 / 3301.7081 / 3301.7214

•
•

  •
•

  

• 
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Dicas finais

Considerando o grande número de variações 
das linhas de financiamento de crédito e faixas de 
valores, tomamos a iniciativa de resumi-lo a fim de 
tornar a informação mais acessível ao pequeno 
empreendedor.

Indicamos ao leitor buscar detalhes junto às 
entidades mencionadas. Todas as informações foram 
coletadas no período de janeiro de 2002, podendo ter 
ocorrido alterações posteriores.

Expediente

Equipe Técnica

Projeto Gráfico e Ilustração

Produção

Impressão 

Revisão de Texto

Dorothea Goecke-DED
Jorgete Oliveira-CJC

Paulo Aguiar-CJC
Janaína Guimarães - CJC
Rosineide Gonçalves - CJC

Jorge Verdi

 

José Bruno Gomes
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Anotações
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Anotações
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