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Resumo 
 

O empreendedorismo é uma manifestação de liberdade e de responsabilidade dos 

indivíduos na resposta às suas necessidades, sendo também um factor de promoção 

humana e de criação de riqueza, de coesão social e de instrumentalização económica 

(Portela et al., 2008).  

O Microcrédito surge como instrumento de empreendedorismo social no combate à 

pobreza, desemprego e exclusão social, uma vez que promove o acesso ao crédito com a 

finalidade de constituição do próprio emprego, a indivíduos que não têm acesso a 

formas de crédito pela via tradicional do mercado (Santos e Carrion, 2009). Este 

instrumento, originalmente concebido por Muhammad Yunus em 1976, tem vindo a ser 

estudado de forma crescente. Neste estudo de caso propomos a análise do fenómeno do 

Microcrédito na economia Portuguesa. 

Para construirmos uma matriz teórica suficientemente sólida para este estudo, 

começámos por fazer o enquadramento geral do mesmo no tema do empreendedorismo, 

seguindo-se a análise dos principais contributos no âmbito mais específico do 

empreendedorismo social. Este último é um tema recente e em desenvolvimento na área 

das ciências sociais, estabelecendo uma ligação entre o tema do empreendedorismo 

normalmente afecto à economia e gestão empresarial e a vertente social. 

O Microcrédito pode ser analisado no contexto do empreendedorismo social, uma 

dimensão que tem sido cada vez mais explorada por instituições públicas em Portugal 

(ANDC, ANJE, IEFP) e pelos bancos comerciais, sendo estes agentes os principais 

impulsionadores deste tipo de instrumento nas últimas décadas, em Portugal. 

Após uma breve caracterização da evolução do Microcrédito em Portugal a partir da 

base de dados da ANDC, desenvolvemos um estudo de caso tendo por base o programa 

de Microcrédito da Caixa Geral de Depósitos. Usando informação privilegiada que 

recolhemos sobre os custos de financiamento deste programa de Microcrédito, 

calculámos o custo de criação de um posto de trabalho recorrendo a este instrumento e 

comparámos com o custo alternativo de manter um indivíduo a usufruir do subsídio de 

desemprego. Da análise dos resultados foi possível concluir que será mais vantajoso 

financiar projectos de Microcrédito em alternativa a subsidiar os indivíduos através do 

subsídio de desemprego.  
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Abstract 
 

Entrepreneurship is a demonstration of freedom and responsibility of the individuals in 

response to their needs, being also an element of human promotion, creation of wealth, 

social cohesion and economic intervention (Portela et al., 2008).  

Microcredit appears as an instrument of social entrepreneurship on the fight against 

poverty, unemployment and social exclusion, since it promotes the access to credit to 

set up a job to individuals that do not have access to credit trough the conventional 

market (Santos e Carrion, 2009). This instrument, originally conceived by Muhammad 

Yunus in 1976, has been increasingly studied. In this context we propose the analysis of 

Microcredit on the Portuguese economy. 

In order to build a theoretical matrix for this study, we started by defining the general 

framework of entrepreneurship, followed by the analysis of the main contributes within 

the more specific range of social entrepreneurship. This last topic is a relatively new 

theme, establishing a bridge between entrepreneurship, normally related to economics 

and business management, and the social aspects. 

Microcredit may be analysed within the social entrepreneurship context, a dimension 

that has been increasingly explored by public institutions in Portugal (ANDC, ANJE, 

IEFP) and by the commercial banks, being these institutions the main stimulators to 

these kind of instrument on the last decades in Portugal. 

After a brief analysis of the evolution of Microcedit in Portugal by using the database 

provided by ANDC, we developed a case study based on the program of Microcredit of 

Caixa Geral de Depósitos. Based on the privileged information that we gathered on the 

costs of financing this Microcredit program, we calculated the costs of creating a job 

using this instrument and compared with the alternative cost of keeping an individual 

enjoying unemployment benefits. The results we obtained allowed us to conclude that it 

will be more profitable to finance Microcredit projects alternatively to subsidize 

individuals through the unemployment benefits.  
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1. Introdução 
 

“O espírito empresarial, ou empreendedorismo, constitui a dinâmica de 

identificação e aproveitamento económico de oportunidades, fundamental para 

a promoção do crescimento económico qualificado. Não há crescimento 

económico sem dinâmica de empreendedorismo. Independentemente das 

estratégias promotoras de factores dinâmicos de competitividade – inovação, 

qualificação, design, marketing –, decisiva será a promoção de quem as 

dinamize, isto é, dos nossos empreendedores, empresários e empresas, razão 

pela qual a promoção das condições que facilitam a implementação daquelas 

estratégias, por um lado, e do espírito empresarial, por outro lado, será 

fundamental.” (IAPMEI, 2005-2008, p. 2) 

 

O empreendedorismo tem sido alvo de estudo por parte de várias ciências, como a 

economia, sociologia, psicologia e a antropologia, entre outras. Numa fase inicial foi a 

ciência económica que procurou perceber o desenvolvimento deste conceito. Mais tarde, 

a psicologia, a sociologia e a antropologia debruçaram-se sobre o conceito mas com 

enfoques diferentes do da economia (Pedroso, 2006).  

Recentemente, surge o tema do empreendedorismo social, identificado como um ponto 

de viragem no conceito (Quintão, 2004). Para o senso comum, o empreendedorismo 

social está basicamente associado à realização de obras de beneficência e a questões 

humanitárias. Não obstante, no plano da Economia, esta forma de empreendedorismo é 

muito importante para o desenvolvimento económico e social das regiões, já que 

apresenta um elevado potencial de afirmação como instrumento de inovação em vários 

domínios, como a luta contra a pobreza, a exclusão social e o desemprego (Vásquez e 

Dávila, 2008). Deste modo, procura encontrar soluções para as necessidades acima 

citadas, devido à escassez de respostas por parte de serviços públicos ou do mercado 

privado (Pedroso, 2006). 

Uma das ferramentas de empreendedorismo social é o Microcrédito, que surge como 

instrumento de combate à pobreza, desemprego e exclusão social, na medida em que 

promove o acesso ao crédito a indivíduos que não têm acesso a formas de crédito pela 

via tradicional do mercado.  
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Este trabalho tem dois objectivos principais: em primeiro lugar, pretende-se caracterizar 

a evolução do Microcrédito em Portugal desde 1999, tendo como referência a base de 

dados cedida pela Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC); em seguida, e 

recorrendo à base de dados da Caixa Geral de Depósitos, faremos uma análise 

comparativa das políticas de Microcrédito versus políticas de apoio ao desemprego. 

Concretamente, pretende-se, neste último objectivo, comparar o custo de um 

desempregado subsidiado pelo Estado com o custo associado à implementação de um 

projecto de Microcrédito, tendo como fim perceber qual das duas medidas será mais 

vantajosa em termos económicos. 

Tendo em vista a fundamentação teórica da investigação proposta, começaremos por 

clarificar o conceito de empreendedorismo, distinguindo em seguida empreendedorismo 

empresarial e empreendedorismo social. 

Em seguida, e tendo como objectivo avaliar em que medida o Microcrédito enquanto 

ferramenta de constituição do próprio emprego, tem sido importante não só no combate 

à pobreza, desemprego e exclusão social, como também na criação de emprego, faremos 

o tratamento estatístico de uma base de dados facultada pela ANDC (Associação 

Nacional de Direito ao Crédito). Construiremos um estudo de caso baseado no 

programa de Microcrédito da CGD procurando confrontar o custo estimado de criação 

de um posto de trabalho através do recurso a este instrumento e o custo que o Estado 

suporta com um indivíduo que continua na situação de desempregado. 

A estrutura deste trabalho compreende, para além da presente introdução, uma revisão 

de literatura onde se abordam os temas do empreendedorismo e do empreendedorismo 

social, bem como a importância do empreendedorismo social para a Economia 

(Capítulo 2). No Capítulo 3 o conceito de Microcrédito, a sua génese e o seu 

desenvolvimento em Portugal são tratados. No Capítulo 4 apresenta-se um estudo 

empírico que pretende avaliar os efeitos do Microcrédito sobre o empreendedorismo em 

Portugal, tendo como suporte a base de dados facultada pela ANDC. Ainda no mesmo 

capítulo, apresentamos o nosso estudo de caso, baseado na CGD. Por fim, apresentam-

se as principais conclusões retiradas deste estudo e algumas pistas para investigação 

futura. 
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2.Empreendedorismo social versus empreendedorismo 

empresarial 

2.1 O conceito de empreendedorismo 

 

O empreendedorismo tem sido tema de estudo e de pesquisas para uma grande 

variedade de áreas científicas, incluindo a própria economia (Audretsch, 2002). Para 

Audretsch (2002), a natureza interdisciplinar do conceito reflecte um espírito próprio e 

multifacetado, revelando uma natureza social e económica que é bastante complexa. O 

empreendedorismo é, acima de tudo, uma atitude mental que engloba a motivação e a 

capacidade de um indivíduo em identificar uma oportunidade e colocá-la em prática 

com o objectivo de obter resultados (Dess, 1998). Pode ser visto também como a 

exploração da criatividade ou da inovação, dizendo respeito a empresários ou a 

trabalhadores independentes e aplicando-se a empresas de qualquer dimensão, ao longo 

das várias fases do seu ciclo de vida (European Commission, 2003). 

O ponto de vista mais atraente do empreendedorismo centra-se no facto de este 

promover oportunidades económicas que muitas vezes acabam por introduzir inovações 

(Audretsch, 2002). Tal como este autor afirma, empreendedorismo é sinónimo de 

mudança, sendo os empreendedores os agentes que provocam a mudança. Isto 

corresponde à definição de empreendedorismo proposta pela OCDE: 

“Os empreendedores são agentes de mudança crescendo no cenário económico, 

contribuem para acelerar a geração, implementação e aplicação de ideias 

inovadoras. Os empreendedores procuram não só oportunidades económicas 

potencialmente lucrativas, como estão também dispostos a correr os riscos 

necessários para saberem se os seus palpites estão correctos” (OCDE, 1998, p. 

1).  

O empreendedorismo é, assim, uma atitude que conjuga a motivação e capacidade de 

um indivíduo, sozinho ou integrado num qualquer grupo ou organismo, para identificar 

oportunidades e concretizá-las a fim de produzir valor ou resultado económico (Tracey 

e Phillip, 2007).  
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“A inovação e a criatividade são requisitos necessários para entrar e competir 

num mercado já existente, para tentar mudar ou até criar um novo mercado. 

Tudo isto ultrapassa a simples gestão quotidiana e prende-se com as ambições e 

a estratégia de uma empresa” (Araújo, 2008, p.16). 

A definição de empreendedorismo como actividade de mutação inovadora apresenta 

uma máscara de complexidade considerável. O estudo do fenómeno de 

empreendedorismo é complexo por, pelo menos, duas razões (Audretsch, 2002). A 

primeira é a inexistência de uma definição consensual de empreendedorismo, sendo um 

conceito multidisciplinar. Por outro lado, as definições mais comuns de 

empreendedorismo situam-se tipicamente entre a perspectiva económica e a da gestão 

(Audretsch, 2002). Na perspectiva económica, Hebert e Link (1988) distinguem entre a 

oferta de capital financeiro, inovação, afectação de recursos e a tomada de decisões.  

O termo entrepreneur deriva do francês entre e prende que significa “estar no mercado 

entre o fornecedor e o consumidor” (Sakar, 2010). O economista francês do séc XVIII, 

Richard Cantillon, terá sido o responsável pelo aparecimento desta noção. Este termo 

passou a ser usado para identificar os indivíduos mais arrojados que estimulavam o 

progresso económico ao descobrirem novas e melhores formas de construir e aplicar as 

suas ideias de concretização de negócio (Dess, 1998). 

Posteriormente, também Adam Smith, em Wealth of Nations (1776), faz referência aos 

empreendedores como sendo pessoas que reagem às alterações da economia, 

funcionando como agentes económicos que transformam a procura em oferta. Nos 

séculos seguintes, vários pensadores deram também o seu contributo para o 

desenvolvimento do conceito de empreendedorismo. Para além de Cantillon, Jean-

Baptiste Say, Alfred Marshall, Joseph Shumpeter e Frank Knight, são os autores 

pioneiros do empreendedorismo (Sakar, 2010).  

Richard Cantillon (1680-1734) introduziu o conceito de empreendedor, reconhecendo a 

função do empreendedor no sistema económico. Cantillon identificou no sistema 

económico três tipos de agentes: os capitalistas, os empreendedores e os trabalhadores. 

O empreendedor tem um papel central no sistema uma vez que é o responsável por 

todas as transacções na economia, criando assim um equilíbrio entre a procura e a oferta 

(Praag, 1999). De acordo com Cantillon, o empreendedorismo surge como uma 

actividade arbitrária, tendo por base o fenómeno da incerteza, defendendo que a 
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motivação é um factor impulsionador do lucro, uma vez que o preço de compra é 

diferente do preço da venda, não sabendo o vendedor qual o preço a que irá realizar a 

transacção.  

Jean-Baptiste Say (Say, 1971) refere que o empreendedor tem um papel central na 

produção e distribuição dentro do sistema económico. Para Say, o empresário tem uma 

posição-chave dentro de sua própria empresa, ele é o líder, coordenador e gerente. Este 

autor foi o primeiro economista que atribuiu a função de gestor ao empreendedor, 

conferindo-lhe um papel proeminente no sistema económico (Praag, 1999). Say dirigiu 

a sua atenção, conscientemente ou inconscientemente, para a capacidade de gestão do 

empreendedor (Herbert e Link, 1988). Ainda, e na perspectiva de Say, o agente 

empreendedor, para ser bem sucedido deve ter uma combinação de qualidades morais, 

que não são frequentemente encontradas em conjunto, tais como a perseverança, 

dinamismo, confiança e conhecimento do mundo, bem como do negócio (Say, 1971).  

Marshall (1930) foi o autor que se seguiu, defendendo em primeiro lugar, que a maioria 

dos contributos dos autores clássicos não aumentou substancialmente a teoria do 

empreendedorismo. Assim, Marshall atribuiu um papel central ao empreendedor no 

plano económico, sendo-lhe atribuída a tarefa de gerar inovação e progresso. Para 

Marshall, o empreendedor tem como característica principal a procura constante de 

novas oportunidades (inovações) e meios, com o objectivo de obter o máximo resultado 

financeiro a um custo cada vez menor (Praag, 1999). 

Ainda no séc. XX foi Joseph Schumpeter (1934) que descreveu os empreendedores 

como inovadores que conduzem o processo “criativo/destrutivo” do capitalismo. Este 

autor afirmou que “a função dos empreendedores é reformar ou revolucionar o padrão 

de produção, através da exploração de uma invenção ou, mais genericamente, de uma 

possibilidade tecnológica ainda não experimentada para produzir um novo produto” 

(Dess, 1998, p. 2). Os empreendedores de Schumpeter são os agentes da mudança na 

economia. Ao servir novos mercados ou ao criar novas formas de fazer as coisas, fazem 

avançar a economia (Dess, 1998). 

Uma das definições de empreendedorismo mais divulgadas é a de Schumpeter (1934), 

que entende o empreendedor como aquele que aplica uma inovação no contexto dos 

negócios: 
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 Introdução de um novo produto; 

 Introdução de um novo método de produção; 

 Abertura de um novo mercado; 

 A aquisição de uma nova fonte de oferta de materiais 

 A criação de uma nova empresa.  

 

Note-se, contudo, que Marshall foi o primeiro a tratar a inovação como um processo 

endógeno, explorando a ideia de aumentar a produção com a mesma quantidade de 

recursos (Praag, 1999). Para Schumpeter o empreendedor é um inovador e líder, sendo 

um elemento essencial para o desenvolvimento económico (Praag, 1999).  

O contributo para a teoria do empreendedorismo de Frank Knight parte da generalização 

da teoria de Cantillon e distingue, pela primeira vez, os conceitos de risco e incerteza 

(Praag, 1999). Assim, a incerteza, ao contrário do risco, compreende um tipo de 

probabilidade para a qual não existem bases válidas. De acordo com Praag (1999), os 

homens de negócios nunca se preocupam com a questão das probabilidades, enquanto 

os empreendedores, pelo contrário, são especializados e responsáveis pelo controlo e 

têm de lidar com a incerteza.  

Autores contemporâneos como Drucker (1985), escreveram sobre gestão de empresas, 

tendo apresentado um vasto leque de teorias do empreendedorismo. Peter Drucker 

(1985), na tentativa de chegar àquilo que é especial nos empreendedores, baseia-se na 

definição de Say (1813), mas amplifica-a para se centrar na oportunidade. Para Drucker, 

os empreendedores não têm de provocar mudanças, têm sim de explorar as 

oportunidades que são criadas pelas mudanças (na tecnologia, nas normas sociais). A 

noção de “oportunidade” acabou por ser central em muitas das actuais definições de 

empreendedorismo (Dess, 1998). 

Com base nestes contributos de natureza conceptual é possível destacar três 

características que estão no centro do conceito de empreendedorismo: a criação de 

valor, a inovação e a capacidade de aproveitamento de oportunidades económicas 

(Quintão, 2004). Estudos recentes sugerem que o empreendedorismo pode ser um factor 

chave no crescimento e desenvolvimento (Baumol, 2002). Como Lazear (2002, p.4) 

conclui: "O empreendedor é o jogador mais importante numa economia moderna". 
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Assim, o conceito de empreendedorismo diz respeito não apenas às pessoas 

(empreendedores), mas também às suas opções e acções para criar, adquirir ou gerir 

uma empresa, e ao próprio processo de tomada de decisões estratégicas para a empresa. 

A evidência empírica sugere que os empreendedores constituem um grupo heterogéneo 

e que provêm de diferentes estratos sociais. No entanto, existem características que são 

comuns no seu comportamento tais como: a disponibilidade em assumir riscos, o gosto 

pela independência e a realização pessoal (Hyrsky, 2001). Um estudo empírico, baseado 

num inquérito feito a diversas famílias britânicas, British Household Survey (Cappellari 

e Jenkins 2002), revelou que aquelas pessoas que pensam em criar uma empresa se 

sentem relativamente mais imaginativas e criativas que os demais. 

No entanto, é possível chegar-se a um conceito ainda mais alargado de 

empreendedorismo, que enfatiza aspectos comportamentais, de organização, novidade, 

espírito de equipa e liderança: 

“Entrepreneurship is a dynamic process of vision, change, and creation. It 

requires an application of energy and passion towards the creation and 

implementation of new ideas and creative solutions. Essential ingredients 

include the willingness to take calculated risks – in terms of time, equity, or 

career; the ability to formulate an effective venture team; the creative skill to 

Marshall needed resources; and fundamental skill of building solid business 

plan; and finally, the vision to recognize opportunity where others see chaos, 

contradiction, and confusion.” (Kuratko e Hodgetts 2004, p. 30) 

Encontra-se subjacente ao conceito de empreendedorismo um conjunto mais específico 

de oportunidades que surge através da criação e transformação de novos conhecimentos.  

O conceito de empreendedorismo tem uma longa história sendo, mais recentemente, 

aplicado a preocupações sociais, assumindo assim uma variedade de significados 

(Alvord et al., 2004). Na próxima subsecção vamos analisar em detalhe o conceito de 

empreendedorismo social. 
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2.2 Empreendedorismo Social 

 

Nos anos 90 do século XX surge uma nova vertente do empreendedorismo – o 

empreendedorismo social – identificado como um ponto de viragem no conceito 

(Quintão, 2004). O empreendedorismo não é apenas um fenómeno registável nas 

empresas, mas também nas instituições sem fins lucrativos, o que se identifica hoje com 

o conceito de empreendedorismo social (Drucker, 1985). 

O interesse académico na área do empreendedorismo social está a aumentar. As 

conferências académicas internacionais sobre este tema multiplicam-se e o número de 

escolas de negócios que começam a contratar cursos de "empreendedorismo social" é 

ascendente. Isto está geralmente correlacionado com o aumento da procura de cursos 

pelos estudantes e, em alguns países, como nos Estados Unidos, existem diversas 

disciplinas no ensino superior dedicadas ao empreendedorismo social (Mair, 2008). 

O conceito de empreendedorismo social está assim numa fase emergente, encontrando-

se ainda em construção. É consensual o facto de o empreendedorismo social e os 

empreendedores terem um papel social importante (Weerawardena e Mort, 2006). Tem 

sido sugerido que os empreendedores sociais têm como característica uma liderança 

inovadora que apresenta resultados que permitem às empresas terem vantagens 

competitivas sustentáveis, permitindo-lhes cumprir a sua missão social (Weerawardena 

e Mort, 2006). 

Para Roberts e Woods (2005, p. 49) “o empreendedorismo social é a construção, 

avaliação, e perseguição de oportunidades de mudança social levada a cabo por 

indivíduos visionários e dinâmicos”. A expressão de “empreendedorismo social” vem 

assim combinar a paixão da missão social com uma imagem de disciplina ligada à 

gestão, inovação e de determinação, que é normalmente associada aos pioneiros da alta 

tecnologia (Dess, 1998). 

O empreendedorismo social pode ser desenvolvido em diferentes esferas - na esfera 

económica, no ensino, na esfera social e espiritual - com actividades realizadas por 

várias organizações (Weerawardena e Mort, 2006). Analisando todas estas actividades, 

os estudiosos tentaram conceptualizar a construção do empreendedorismo social em 
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vários contextos, incluindo o sector público, organizações comunitárias, organizações 

de acção social e instituições de caridade (Weerawardena e Mort, 2006). A maior parte 

da literatura sobre empreendedorismo social evoluiu dentro do domínio não- 

governamental, sem fins lucrativos. Alguns autores como Cook et al. (2001) sugerem 

que as empresas que realizam actividades para servirem de apoio a outras sem fins 

lucrativos podem ser vistas como empreendedores sociais. 

Thompson (2002) defende que o empreendedorismo social pode trazer lucro às 

empresas que tenham um compromisso para implementar boas acções, como é o caso 

das empresas sociais criadas com a finalidade de apoiar causas sociais, sob a forma de 

voluntariado, associações sem fins lucrativos ou empresas com actividades 

empresariais. Thompson (2002) concluiu ainda que o mundo do empreendedorismo 

social está, na sua maioria, representado pelo sector do voluntariado. 

Outra forma de empreendedorismo social está presente no domínio público e refere-se à 

liderança das organizações públicas (Lewis, 1980) ou ao desenvolvimento de políticas 

públicas (King e Roberts, 1987). Os investigadores neste domínio têm argumentado que 

os empreendedores sociais possuem características de liderança, ou seja, elevada 

credibilidade pessoal, integridade e capacidade de gerar confiança nos seguidores, 

criando um projecto enquadrado na importância dos valores sociais, substituindo alguns 

dos valores puramente económicos (Borins, 2000; Lewis, 1980; Waddock e Post, 1991). 

O empreendedorismo social, dentro de um contexto de acção social, tem sido visto 

como um agente de mudança, tanto em áreas de preocupação social como na área das 

políticas sociais públicas (Waddock e Post, 1991). Associações ou instituições públicas 

como Hands Across América, The Big Issue, e Partnership for a Drug-Free America 

são exemplos notáveis deste tipo de políticas sociais públicas (Weerawardena e Mort, 

2006).  

É importante lembrar que o empreendedorismo social está associado ao 

desenvolvimento de projectos (de indivíduos ou de comunidades, mas não 

necessariamente envolvidos numa organização) que visam alcançar o interesse geral, o 

chamado bem comum, ou dar resposta a necessidades sociais não satisfeitas. Mas, 

dentro desta grande moldura, é possível identificar, pelo menos, quatro significados de 

empreendedorismo social que variam quanto ao peso das actividades no mercado, à 
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natureza da mudança que é infundida e ao contexto em que se desenvolve a acção 

empreendedora (Ferreira, 2005). 

Uma primeira visão do empreendedorismo social centra-se na finalidade social das 

organizações que é realizada através de actividades de carácter mercantil, ou seja, a 

resolução de problemas sociais dá-se pela geração de rendimentos a partir da sua 

actuação no mercado. Esta versão está próxima das perspectivas sobre a empresa social 

nos EUA (Young, 2003). 

Uma segunda visão refere novamente a óptica organizacional, mas sublinha ainda o 

carácter inovador da actividade. Ao contrário da visão anterior, estas empresas não são 

inovadoras pela via comercial, mas sim porque salientam novas configurações 

organizacionais, ou novas soluções para os problemas. Esta versão está bastante 

próxima da óptica Europeia que associa o empreendedorismo à criação de empresas 

sociais (Portela et al., 2008). 

A terceira variante do empreendedorismo social está associada à sustentabilidade 

económica e impacto de larga escala, considerando virtuosa a mistura de métodos 

vindos do mundo dos negócios e do campo filantrópico. À semelhança da segunda 

versão (a empresa social europeia), esta também enfatiza a inovação social. Segundo 

este ângulo de visão, não é a busca de rendimentos que define o empreendedorismo 

social, pois pode haver actividades fora do mercado (Portela et al., 2008).  

Por fim, numa quarta versão, o significado que se atribuí ao empreendedorismo social 

está revestido de uma certa radicalidade. O que está em causa nesta concepção é a 

inovação sistémica, ou seja, a identificação de novas soluções para a resolução de 

problemas sociais, frequentemente associados a transformações globais. Este ponto de 

vista valoriza o impacto global das inovações e, talvez por isso, tem maior importância 

no desenvolvimento das sociedades dos países em desenvolvimento (Portela et al., 

2008).  

Alguns autores como, por exemplo, Dess (1998), afirmam que à semelhança de uma 

empresa onde a sua linha de acção vai no sentido de elevar a criação de valor para os 

seus investidores, a principal finalidade do empreendedorismo social é criar/aumentar o 

valor social para os seus clientes. Argumentam ainda que a capacidade de um 

empreendedor social atrair recursos (capital, trabalho, equipamentos, etc.) num mercado 
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competitivo é um bom indicador que pode representar um uso mais produtivo dos 

recursos a continuação nesse mercado. 

De acordo com Dess (1998), os empreendedores sociais desempenham o papel de 

agentes da mudança no sector social ao: 

 Adaptar uma missão para criar e manter valor social (e não apenas valor 

privado); 

 Reconhecer e procurar de forma sistemática novas oportunidades para servir 

essa missão; 

 Empenhar-se num processo contínuo de inovação, adaptação e 

aprendizagem; 

 Agir com ousadia sem estar limitado pelos recursos disponíveis no 

momento;  

 Prestar contas com transparência aos clientes que servem e em relação aos 

resultados obtidos. 

Esta é, claramente, uma definição abstracta, “idealizada”. Quanto mais perto alguém 

estiver de satisfazer todas estas condições, mais perto estará de corresponder ao modelo 

de empreendedorismo social (Dess, 1998). Esta definição de empreendedorismo social 

combina uma ênfase na disciplina e na prestação de contas com as noções de criação de 

valor, que remonta a Say, de inovação e agentes de mudança, de Schumpeter, e de 

procura de oportunidades tal como enfatizado por Drucker (Dess, 1998).  

Em suma, enquanto o empreendedorismo em sentido geral é marcado por atitudes e 

acções individuais, o empreendedorismo social é caracterizado por acções colectivas 

onde o objectivo passa por solucionar problemas de cariz social. Este tipo de 

empreendedorismo com fins sociais conjuga todas as organizações que, podendo não ter 

fins lucrativos, têm uma actuação construtiva sobre a sociedade, tendo como objectivo a 

realização de causas sociais. Sendo capazes de gerar lucro, estas organizações visam o 

reinvestimento dos mesmos em projectos sociais, numa lógica de exploração de 

oportunidades de mercado que proporcionem o desenvolvimento de produtos e serviços 

para uso social (Santos, 2009). 

É importante reconhecer que o empreendedorismo social se pode desenvolver em 

diferentes sectores (Vásquez e Dávila, 2008). Austin et al. (2006) definem 
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empreendedorismo social como uma actividade inovadora de criação de valor social, 

que pode também ocorrer em sectores com fins lucrativos, empresas e governo. Este 

facto permite compreender que o empreendedorismo empresarial e o social não estão 

isolados, pelo contrário, coexistem. 

Para os empreendedores sociais, a missão social é explícita e central, o que obviamente 

afecta a forma como os empreendedores sociais detectam as oportunidades. O impacto 

relacionado com a missão, e não a criação de riqueza, torna-se o critério central (Dess, 

1998). Para os empreendedores sociais a riqueza é apenas um meio para atingir um fim, 

enquanto para os empreendedores empresariais a criação de riqueza é a criação de valor 

(isto porque os empreendedores empresariais estão sujeitos à disciplina do mercado) 

(Dess, 1998). 

O empreendedorismo social tem diferentes significados, de acordo com diferentes 

autores, e consoante a sociedade em que este se insere. O Quadro 2.2.1 ilustra esta 

diversidade, mostrando como os conceitos que vão sendo propostos diferem 

substancialmente em relação aos contextos e mecanismos subjacentes (Mair, 2008). 
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Quadro 2.2.1: Diferentes fenómenos de Empreendedorismo Social 

Autor Fenómeno em estudo Descrição 

Waddock e Post (1991) 
Agentes da mudança 

social 

Indivíduos que alteram a percepção 

pública sobre as questões sociais. 

Fowler (2000) 
Organizações sem fins 

lucrativos 

Organizações que se dedicam a 

actividades comerciais para criar um 

fluxo de rendimento e melhorar a 

sustentabilidade financeira. 

Borzaga e Defourny (2001) Empresas sociais 
Entidades que se organizam sob a 

forma de cooperativas. 

Alvord et al. (2004) Inovação social 
Processos e tecnologias que 

promovam o bem-estar social. 

Ferreira (2005) Empreendedores Sociais 

Diferentes visões da acção do 

empreendedorismo social na 

sociedade. 

Dorado (2006) Empreendores sociais 

Fornecedores de produtos ou serviços 

que criam benefícios sociais ou 

ambientais. 

Peredo e Chrisman (2006) 
Comunidade 

empreendedora 

A comunidade empreendedora é o 

autor e o beneficiário do 

empreendedorismo. 

Mair e Marti (2008) 

 

Empresários 

institucionais 

Indivíduos ou organizações que 

alteram a organização social e 

promovem o desenvolvimento 

institucional. 

Fonte: Adaptado de Mair (2008). 

 

A variedade de perspectivas de análise e interpretação do empreendedorismo social está 

bem patente no Quadro 2.2.1. Autores como Waddock e Post (1991) descrevem o 

fenómeno de empreendedorismo social com base no conceito de agentes de mudança 

social que têm como objectivo a criação de organizações que promovam mudança social 

a longo prazo, exemplificando com organizações como Hands Across América nos 

Estados Unidos. 
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Para Fowler (2000), os fenómenos de empreendedorismo social estão ligados a 

organizações sem fins lucrativos, na maioria das vezes organizações não 

governamentais (ONG), que se dedicam a actividades comerciais para criar um fluxo de 

lucro. Estas organizações lutam para combater a pobreza, a desigualdade social, a 

insegurança e a injustiça.  

Borzaga e Defourny (2001) destacam, no âmbito do fenómeno do empreendedorismo 

social, o fenómeno das chamadas ”empresas sociais”, salientando o papel fundamental 

destas no reforço da coesão social e económica. Estas empresas apostam no 

desenvolvimento de novos serviços e actividades diversas, como forma de resposta a 

situações locais de exclusão social, desemprego e baixos rendimentos promovendo 

muitas vezes o processo de inclusão social de indivíduos (Vidal, 2005).  

Alvord et al. (2004) referem também processos e tecnologias que promovam o bem-

estar social, criando assim inovações sociais. Os autores enumeram algumas dessas 

inovações sociais, de que são exemplo o caso do Grameen Bank no Bangladesh, The 

Green Belt Movement no Kenya e The Highlander Research and Education Center nos 

Estados Unidos da América. Todas estas instituições promovem o bem-estar social, 

fazendo com que os seus beneficiários possam elevar os seus níveis de qualidade de 

vida, promovendo assim uma transformação social e cultural (Alvord et al., 2004). 

Por sua vez, Mair e Marti (2009) salientam o papel dos chamados empresários 

institucionais, analisando em detalhe os países em desenvolvimento onde os habitantes 

vivem em situação de pobreza extrema e não existe apoio de qualquer instituição, 

impedindo-os assim de participarem no mercado. Dorado (2006) foca o papel dos 

empreendedores sociais, caracterizando-os como fornecedores de produtos e/ou serviços 

que criam benefícios sociais ou ambientais.  

A linguagem do empreendedorismo social pode ser nova, mas o fenómeno não o é. 

Sempre existiram empreendedores sociais, ainda que não fossem assim designados. No 

entanto, a nova designação é importante uma vez que, segundo Dess (1998) implica 

uma diluição das fronteiras entre sectores. De facto, para além de actividades 

inovadoras sem fins lucrativos, o empreendedorismo social pode incluir actividades 

lucrativas com objectivos sociais. Os bancos de desenvolvimento comunitário, por 

exemplo, são organizações que combinam elementos lucrativos e não-lucrativos. Estes 

organismos desenvolvem em paralelo actividades como a criação de abrigos para 
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carenciados e actividades que envolvem a formação e o trabalho para os seus 

utilizadores, que se pretendem lucrativas.  

Uma outra ferramenta de empreendedorismo social é o Microcrédito, que consiste num 

instrumento de concessão de crédito a indivíduos que não têm acesso a formas de 

crédito pela via tradicional do mercado. Existem numerosos obstáculos que impedem os 

pobres de participarem de forma mais activa no mercado, tanto como consumidores 

como enquanto produtores (Mendoza e Thelen, 2008). Como produtores, podem ser 

excluídos do trabalho devido à falta de acesso ao crédito e ao investimento limitado no 

seu capital humano (incluindo competências de empreendedorismo), bem como devido 

a obstáculos geográficos, como a sua localização em áreas rurais. Enquanto 

consumidores, podem enfrentar o mesmo tipo de obstáculos, acrescentando-se o facto 

de muitas das vezes não conhecerem outras oportunidades de consumo pelo facto de os 

seus rendimentos não permitirem consumir outro tipo de bens (Mendoza e Thelen, 

2008). 

Face à presença deste tipo de falhas de mercado, tendo em particular o objectivo de 

aumentar a inclusão dos mais pobres, podem ser tomadas algumas medidas que visem a 

remoção das barreiras existentes, num esforço para mudar o próprio ambiente negocial. 

Assim, a utilização de certo tipo de inovações sociais, como o Microcrédito, tem por 

objectivo melhorar o acesso dos pobres ao mercado, tornando os mercados mais 

inclusivos (Mendoza e Thelen, 2008). Esta ferramenta vai ser analisada em detalhe no 

Capítulo 3. 

 

2.3 A Importância do Empreendedorismo Social na Economia 

 

Como é possível concluir da secção anterior, o desenvolvimento e difusão do 

empreendedorismo social tem marcado diversas esferas da vida social e criado 

inovações importantes a esses níveis. Por exemplo, na política, e como Mair (2008) 

enfatiza, esta forma de empreendedorismo inspirou uma série de esforços legislativos 

para tratar questões sociais (como a redução dos índices de pobreza) e iniciativas para 

promover a inclusão na sociedade dos indivíduos que se encontram em situação de 

desemprego ou mesmo exclusão. 
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Nesta secção pretende-se analisar o impacto do empreendedorismo social na economia. 

Para a concretização deste objectivo, é necessário ter presente que, subjacente a 

qualquer projecto de empreendedorismo social está o empenho da empresa em atingir o 

impacto social pretendido. Este esforço está no centro da estratégia da empresa e 

geralmente incorpora a sua missão de organização e de valores (Guclu et al., 2002). O 

impacto social é de difícil mensuração porque muitas vezes o objectivo dos 

empreendedores é causar impacto a longo prazo. Em abordagens teóricas mais recentes 

sobre o impacto social é enfatizada a sua natureza como um processo dinâmico que 

combina a criatividade de um pensamento concreto do empreendedor com a análise e 

avaliação dos resultados que obtém (Guclu et al., 2002).  

Como já foi anteriormente referido, o empreendedorismo social procura a melhoria das 

condições sociais através da criação de valor social. No entanto, uma grande parte desse 

valor apresenta-se sob a forma de externalidades, sendo que o valor social difere do 

valor de mercado (Rennie, 2006). Assim, a análise do impacto do empreendedorismo 

social no desenvolvimento económico obriga, antes de mais, à separação do valor social 

gerado em duas partes: o que pode ser internalizado pela organização social e o que é 

externo à organização social. O valor absorvido pela comunidade está dependente do 

valor externo gerado pelo projecto de empreendedorismo social (Rennie, 2006). 

A importância do empreendedorismo social na economia é particularmente evidente em 

países em desenvolvimento, onde quase toda a construção social é implementada pelo 

Estado (Vásquez e Dávila, 2008). 

O empreendedorismo social tem sido frequentemente citado como motor de crescimento 

económico, actuando como uma força positiva e sistémica que vai gerar riqueza global 

para os indivíduos e sociedade (Neck et al., 2009). 

Rennie (2006) propõe um quadro conceptual que relaciona empreendedorismo social e 

desenvolvimento económico com base em quatro conjuntos de conceitos:  

 Sociedade, comunidade e região - representam os três tipos de 

empreendedorismo: a iniciativa privada, o empreendedorismo social e o 

empreendedorismo político, significando uma interacção complexa e 

diferentes motivações; 
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 Optimização - conceito que assume a maximização do lucro no espírito 

empresarial e, no caso particular dos projectos de empreendedorismo social, 

a maximização do bem-estar social; 

 Impacto regional - efeitos directos, indirectos e induzidos: os efeitos 

directos são as mudanças para a economia regional directamente atribuíveis 

à presença de empreendedorismo social. Os efeitos indirectos são as 

mudanças que possam ser causadas pela presença de efeitos directos. Os 

efeitos induzidos são factos que levam o indivíduo a agir ou tomar decisões 

por vezes de forma inconsciente, devido à conjugação dos efeitos directos e 

indirectos; 

 Indicadores de desenvolvimento - utilizados para medir mudanças 

qualitativas, em conceitos como a qualidade de vida.  

No contexto da relação entre empreendedorismo social e desenvolvimento económico é 

importante realçar um dos papéis fundamentais deste tipo de empreendedores: 

determinar se uma ideia promissora pode ser transformada numa oportunidade de 

negócio, articulando um impacto de obrigação social e um modelo de negócio plausível. 

Ou seja, este agente deve ser capaz de, em articulação com a sua missão social, 

conceber um modelo de funcionamento eficaz e elaborar uma estratégia de recursos 

viável (Guclu et al., 2002). Quando todos estes elementos são coerentes e estão 

alinhados, as probabilidades de sucesso são relativamente altas e os interessados podem 

fazer uma estimativa mais informada do potencial de impacto social (Guclu et al., 

2002). 

Esta forma de empreendedorismo pode também contribuir para reforçar a coesão social 

e económica de regiões cujo desenvolvimento sofra de algum tipo de atraso, 

estimulando a criação de postos de trabalho e contribuindo para a inserção de 

desempregados e/ou pessoas desfavorecidas no mercado de trabalho (Pedroso, 2006).  

A inclusão social foi, de facto, eleita como o objectivo fulcral das empresas ditas 

sociais. Estas empresas, que surgiram fundamentalmente como reacção da sociedade 

civil à crise económica e social que se sentiu de forma aguda no final dos anos 70, com 

o subsequente agravamento de problemas como a pobreza e conflitos sociais, mostram 

bem a articulação entre empreendedorismo social e desenvolvimento económico. No 
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âmbito da União Europeia destaca-se o aparecimento em 1998 de um tipo particular de 

empresa social – as Empresas de Inserção - no âmbito do Mercado Social de Emprego. 

Existente desde 1996 e promovido pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, 

o Mercado Social de Emprego consiste num conjunto diversificado de soluções para a 

integração ou reintegração sócio-profissional de pessoas desempregadas, procurando 

colmatar as falhas do normal funcionamento do mercado (Mercado Social de Emprego, 

2010). Neste contexto, as empresas de inserção têm como finalidade o desenvolvimento 

local através da promoção social e do desenvolvimento de um espírito empresarial 

coeso, que permita solucionar problemas como o desemprego, qualificações e 

formações diminutas, a pobreza e exclusão social. Tudo isto através da criação de 

actividades económicas e postos de trabalho que visem a satisfação de necessidades 

sociais, até aqui insatisfeitas (Nogueira e Perista, 2006). 

O impacto do empreendedorismo social na economia passa assim necessariamente pelo 

seu papel num quadro mais amplo de crescimento e desenvolvimento económico, que 

compreende o próprio desenvolvimento humano e da sociedade, numa perspectiva 

sustentável. Representa uma maior participação da sociedade civil na condução de 

empreendimentos de economia social e de economia solidária, que se baseiam na 

valorização dos recursos humanos e no seu emprego em produção de bens e serviços de 

utilidade social (Silva, 2010). Os principais objectivos estão bem presentes na seguinte 

citação: 

“[C]abe atender às necessidades de consumo e às potencialidades de emprego e 

inserção no sistema produtivo dos grupos de população mais carenciada e 

providenciar no sentido da criação de serviços de proximidade adequados às 

suas reais necessidades e recursos humanos.” (Silva, 2010, p. 29)  

A análise do empreendedorismo social que vamos implementar neste estudo baseia-se 

num instrumento de inovação social que surgiu como apoio à criação do próprio 

emprego por parte de indivíduos com incapacidade para recorrerem aos canais habituais 

de financiamento – o Microcrédito - que será analisado em detalhe no próximo capítulo. 
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3. O Microcrédito como instrumento de inovação social 

3.1 A génese e o desenvolvimento do Microcrédito 

 

A luta contra a pobreza e a criação de programas para ajudar ao desenvolvimento em 

todo o mundo é um dos diversos temas abordados na Declaração do Milénio das Nações 

Unidas pelo G8, onde foram apresentados os vários objectivos a atingir até 2015. Em 

primeiro lugar surge a erradicação da pobreza extrema e da fome de acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), sendo o Microcrédito 

eleito como um instrumento essencial nesse programa (PNUD, 2010). 

Os estudos que exploram a produtividade e eficiência das organizações de Microcrédito 

são predominantemente estudos de caso que descrevem a experiência e desempenho de 

um único agente ou um grupo de instituições ligadas ao Microcrédito, que operam num 

país ou em mercados semelhantes (por exemplo, Navajas e González-Veja, 2003; 

Hernandez-Trillo, 2005).  

O Microcrédito não é usado para criar grandes empresas ou emprego em geral, mas 

para criar pequenas empresas ou postos de trabalho para pessoas que não têm 

possibilidade de recorrer ao financiamento através de um banco, devido ao facto de os 

seus rendimentos se mostrarem bastante reduzidos (Gutiérrez-Nieto, 2008). Logo, há 

aqui um constrangimento no mercado de crédito. Para além deste impacto negativo 

sobre o mercado de crédito e consequentemente sobre emprego de si, Gutiérrez-Nieto 

(2008) aponta outros efeitos produzidos pelo Microcrédito em diferentes áreas, como 

na ajuda para as pessoas se libertarem da dependência que fortalece as redes sociais, o 

desenvolvimento do potencial económico de uma região e o espírito administrativo 

dos indivíduos, ou para permitir a exploração de actividades novas e de uma nova 

forma de organização de modo a aumentar a ajuda entre sectores de actividade. 

O Microcrédito, enquanto política de financiamento alternativa aos canais tradicionais 

do mercado financeiro, foi, criado e colocado em prática no Bangladesh, em 1976, pelo 

maior banco ético do mundo, o Grameen Bank, pela mão do economista Muhammad 

Yunus (Yunus, 2003)
1
. Depois de terminar o seu doutoramento em economia nos EUA, 

Yunus regressa ao seu país e inicia este projecto, emprestando 27 dólares a 42 pobres na 

                                                           
1
 Muhammad Yunus é distinguido, em Dezembro de 2006, com o Prémio Nobel da Paz. 
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aldeia de Jobra para o desenvolvimento de pequenos negócios. Nasce aqui o conceito de 

Microcrédito (Yunus, 2003). 

A história do Grameen Bank ilustra como a análise das necessidades não satisfeitas pelo 

funcionamento normal do mercado pode levar a ideias novas e promissoras (Guclu et al, 

2002). Poucos negariam a necessidade de combater a pobreza nas vilas rurais e 

extremamente pobres do Bangladesh. Assim, Yunus e os seus alunos passaram algum 

tempo nessas aldeias, tendo descoberto que muitas mulheres sustentavam as suas 

famílias através do funcionamento de pequenas empresas, mas, no entanto, não 

conseguiam obter crédito para desenvolver e expandir os seus negócios, o que limitava 

fortemente o seu potencial de rendimento. Nesta pesquisa feita por Yunus no 

Bangladesh, foi encontrado um espírito empreendedor muito forte nas mulheres da 

aldeia, o que ajudou a gerar a ideia do Microcrédito e do Grameen Bank. Assim, é 

consensual afirmar que o Microcrédito consiste numa política baseada na concessão de 

pequenos empréstimos a cidadãos sem quaisquer possibilidades de obterem esses 

empréstimos junto das instituições financeiras comuns, pois não têm garantias que 

sirvam como efeito colateral, sendo considerados pelo sistema financeiro tradicional 

como “clientes incobráveis” (Yunus, 2003). No âmbito do Microcrédito tal como 

implementando por Yunus no Bangladesh,
2
 a responsabilidade relativa à concessão 

desses empréstimos ocorre de forma solidária (aval solidário), já que é feita uma 

responsabilização mútua sobre os mesmos. De facto, uma vez que os parceiros dentro 

do grupo se conhecem bem, pois normalmente pertencem à mesma comunidade, a 

responsabilização conjunta, ao implicar a reputação dos indivíduos, viabiliza um poder 

de responsabilização perante todos que se revelou eficaz (Santos e Carrion, 2009). O 

mecanismo de “aval solidário” compensa as incertezas das instituições bancárias que 

trabalham com o Microcrédito por diversos motivos (Santos e Tófoli, 2007, p.4):  

 Os membros do grupo conhecem o nível de risco potencial de cada tomador 

de empréstimo; 

 Como a responsabilidade pelo pagamento do empréstimo é partilhada por 

todos os membros do grupo, é do interesse de cada um certificar-se de que 

                                                           
2
 Actualmente, um décimo da população do Bangladesh é assistido pelo crédito concedido pelo banco 

Grameen, sendo que 94% dos tomadores de empréstimos são mulheres que obtêm, em média, 150 

dólares, havendo um índice de recuperação bancária superior a 98% (Yunus, 2003). Segundo o mesmo 

estudo, metade das pessoas que contraíram empréstimos junto do banco transpuseram a linha de pobreza 

nos últimos dez anos e outro quarto dessa população estaria perto de ultrapassar essa linha. 
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os demais fazem um uso correcto dos recursos facultados; essa certificação 

por parte dos membros do grupo é mais fácil de ser realizada em 

comparação com a que poderia ser feita pelo banco, uma vez que os 

participantes do grupo são pessoas próximas não implicando custos 

adicionais para a instituição financeira. 

Assim, o Microcrédito ajuda a tornar os mercados mais inclusivos para os pobres ao 

significar inovações nos produtos e processos que ajudam a superar os obstáculos que 

impedem os mais pobres de participar nos mercados (Mendoza e Thelen, 2008). 

De acordo com Robinson (2001), para além do Banco Grameen, há outras instituições 

consideradas internacionalmente bem sucedidas na implementação de esquemas de 

Microcrédito, tais como o Banco Rakyal da Indónesia, que atende fundamentalmente 

pessoas da zona rural, mas também foca zonas de baixo rendimento em regiões urbanas, 

e o Banco Sol, na Bolívia, que tem como clientes microempresários de regiões urbanas.  

Apesar de o Microcrédito ser mais visível nos países em vias de desenvolvimento, os 

fundamentos para as suas aplicações são universais e aplicam-se igualmente a 

economias desenvolvidas. Na realidade, mesmo nos países ricos é frequente existirem 

famílias de poucos rendimentos mas com capacidade de trabalho e iniciativa, para as 

quais um simples apoio representa um poderoso efeito multiplicador, da sua 

produtividade e rendimentos, contribuindo para o aumento do seu bem-estar social e 

elevando-as para níveis acima do limiar da pobreza (Yunus, 2003). Assim, afirma 

Yunus: 

“Considero que o Microcrédito tem aplicações quase universais. Estou 

convencido que o crédito é um instrumento universal que liberta as capacidades 

humanas. A nossa experiência desde o Ártico até aos Andes, de Chicago até à 

China, demonstra que o modelo Grameen não se limita à cultura do Bangladesh 

para ter sucesso.” (Yunus, 2003, p. 176) 

 

Existem diferenças nas práticas do Microcrédito nos países desenvolvidos e nos países 

em desenvolvimento (Nowak, 2008):  

 Nos países em desenvolvimento foi aumentando a predominância do auto-

emprego, tendo sido os camponeses os pioneiros neste tipo de iniciativas, 

mostrando à restante população que este mecanismo poderia funcionar. 
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Nestes países, 80% da população é, à priori, cliente do Microcrédito. Na 

Europa apenas cerca de 20% da população está nesta situação. 

 Nos países em desenvolvimento a densidade de população e a sua 

proximidade permitiu a criação de um sistema de crédito baseado na 

solidariedade do grupo, reduzindo substancialmente o risco das operações e 

aumento da produtividade. O risco e os custos operacionais poderão ser 

mais elevados nos países industrializados devido ao facto dos clientes 

estarem bastante dispersos em termos geográficos. Estes custos são elevados 

devido aos altos salários pagos, o que não acontece nos países em 

desenvolvimento, onde os salários são bastante reduzidos. Por fim, os 

imigrantes que se deslocaram das zonas rurais para as urbanas acabaram por 

ver as suas relações sociais enfraquecidas sendo assim impossível construir 

um sistema financeiro de garantias baseado na solidariedade. 

 A escassez de bancos nas áreas rurais dos países em desenvolvimento 

estimula a instalação de instituições de Microcrédito capazes de obter o 

status de instituição financeira, o que não é o caso na Europa, onde a rede 

bancária é densa e competitiva. 

 Por último, o ambiente institucional é mais favorável ao auto-emprego nos 

países em desenvolvimento: por exemplo, o camponês que vende os seus 

produtos não tem de se registar, pagar qualquer tipo de taxa social ou 

impostos, o que incentiva a poupança. Na Europa as actividades financiadas 

pelas instituições de Microcrédito têm de estar devidamente registadas e os 

empresários reconhecidos como tal, pagando os impostos decorrentes da sua 

actividade, aumentando a complexidade no exercício da actividade e 

reduzindo os seus lucros.  

No contexto dos países desenvolvidos, a crescente atenção dada ao auto-emprego e ao 

(micro) empreendedorismo deve-se ainda às profundas mudanças ocorridas nas políticas 

públicas destes países a partir dos anos 1980, tais como a desregulamentação e a 

privatização de vários sectores, e a alteração dos regimes de protecção social dos 

desempregados, destinada a promover o regresso destes ao mercado de trabalho. Como 

meio de diminuir o desemprego, as políticas públicas passaram a dar mais importância 

ao empreendedorismo e ao auto-emprego. Assim, muitos destes países passaram a 
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prestar apoio técnico, financeiro e informativo à criação deste tipo de empresas (Portela 

et al., 2008).  

Assim, a questão que se coloca quanto à possibilidade do Microcrédito ser um 

instrumento financeiro adaptável à economia dos países industrializados parece 

resolvida. Para Nowak (2008), o Microcrédito é uma ferramenta totalmente adaptada à 

Europa, já que se baseia em princípios universais relacionados com o acesso ao 

emprego. Uma parte significativa das pessoas que se encontram em situações de 

desemprego, mesmo em países desenvolvidos, não tem recursos financeiros para 

investir na criação da própria empresa. Contudo, apresentam ideias, criatividade e 

dinamismo, sendo capazes de criar o seu próprio emprego, uma vez ultrapassado o 

constrangimento financeiro. Como exemplo destas políticas de apoio ao Microcrédito 

em países desenvolvidos temos a Adie (Association d´Utilité Publique) inspirada no 

Grameen Bank e criada em 1988 em França. Esta associação apresenta três objectivos 

fulcrais: 

 Financiar pessoas que estão desempregadas e que tenham como objectivo 

criar o seu próprio emprego; 

 Fornecer aos micro-empresários assistência tecnológica antes e após a 

formação da empresa. 

 Partilhar estas experiências com a sociedade, gerando novas propostas de 

investimento público para o governo.  

A Adie financiou 52.000 empréstimos com uma taxa de apenas 3% de perdas até 2008. 

Isto facilitou a criação de 45.000 novas empresas, com uma taxa de sobrevivência (64% 

após os primeiros dois anos) alinhada com a média nacional. A Adie veio demonstrar 

que a população mais pobre e pouco qualificada (apenas 18% dos clientes sabiam ler e 

escrever correctamente) tem capacidade de criar os seus próprios empregos e liquidar os 

seus empréstimos. (Nowak, 2008). 

 

3.2 O Microcrédito em Portugal 

 

O sistema de Microcrédito em Portugal incluí vários subsistemas, cada um deles 

alinhado de acordo com os objectivos definidos pelo sistema principal, sendo que o 
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objectivo primordial e comum a todos os subsistemas é o combate à pobreza e à 

exclusão social (Aubuchon, 2008). 

Considerando esse objectivo comum, o estudo de Mendes (2007) que pretende avaliar o 

impacto do Microcrédito no rendimento dos indivíduos, no ano de 2006, em Portugal, 

demonstrou que este instrumento tem sido eficaz na luta contra a pobreza e a exclusão 

social uma vez que tem tido impactos positivos significativos no rendimento dos 

beneficiários. O estudo sustenta também a ideia de que o Microcrédito em Portugal tem 

sido um instrumento mais eficiente do que os tradicionalmente existentes, os subsídios, 

uma vez que as actividades onde os beneficiários investem são geralmente 

caracterizadas por produtividades marginais do capital relativamente elevadas (Mendes, 

2007). 

O mesmo estudo refere ainda que, à data, os serviços financeiros oferecidos aos 

beneficiários do Microcrédito correspondiam essencialmente à concessão de crédito. 

Contudo, como o rendimento dos beneficiários vai aumentando, aumenta também a sua 

capacidade de geração de poupanças. Nesse sentido, Mendes (2007) realça a 

necessidade do conjunto de serviços financeiros proporcionado aos microempresários 

ser diversificado no sentido da oferta de aplicações financeiras atractivas para as suas 

poupanças, por exemplo, para fins específicos como a poupança-reforma, a poupança- 

habitação ou a poupança-educação, adequando este tipo de produtos financeiros às 

capacidades de geração de fundos, limitada, deste tipo de pessoas. Para Mendes (2007) 

as políticas públicas poderiam ter aqui um papel incentivador importante, 

nomeadamente através de incentivos fiscais direccionados para estes tipos de poupança. 

Mendes (2007) enfatiza ainda outra área de diversificação com possível interesse, 

relacionada com o capital de risco. Para a grande maioria dos microempresários, não há, 

no momento do arranque da actividade, a possibilidade de aceitarem um outro parceiro 

no seu negócio. No entanto, o autor salienta que não seria de excluir o interesse em 

fomentar formas de cooperação entre microempresas. Aqui poderia haver mais espaço 

para um capital de risco capaz de ajudar a fomentar alguma inovação nos produtos e nos 

processos de produção e comercialização. Uma possibilidade, apresentada por este 

estudo, para mobilizar este tipo de capital seria o do alargamento da extensão do fundo 

constituído no âmbito dos protocolos entre a ANDC e as instituições bancárias para 

garantia dos empréstimos concedidos. O fundo seria desenvolvido como um fundo de 

garantia e de capital de risco solidário que continuasse a apelar às contribuições 
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voluntárias de pessoas individuais e empresas, não só para assegurar essa prestação de 

garantias, mas também para investimento como capital de risco em projectos de 

desenvolvimento destas microempresas. Fundos de capital de risco solidário existem, 

por exemplo, no Canadá (Fonds de Solidarité dês Travailleurs, Fondaction) e em 

França (CIGALES) (Mendes, 2007).  

A fim de melhor enquadrar o sistema de Microcrédito em Portugal, é pertinente referir 

que este encontra-se ainda numa fase de desenvolvimento, tendo nascido em 1999 

através do aparecimento da Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC). Para 

além da ANDC, o sistema nacional de Microcrédito conta com o financiamento do 

Estado, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) que actua 

como financiador da ANDC, e ainda com a colaboração de vários bancos como o 

Millenium BCP, a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Espírito Santo, entidades que 

concedem os créditos. A própria ANDC tem como missão identificar potenciais clientes 

alvo do Microcrédito e tornar-lhes possível o acesso ao mesmo (ANDC, 2010). Em 

matéria dos recursos do sistema, a ANDC salienta como mais importante, tendo em 

conta o tipo de população alvo do Microcrédito enquanto instrumento de luta contra a 

pobreza e exclusão social, a existência, no terreno, de agentes que possam divulgar esse 

recurso junto da população e ajudar na preparação dos projectos. A rede montada pela 

ANDC vai nesse sentido mas é insuficiente por si só. Assim, o desenvolvimento futuro 

deste sistema terá de passar por parcerias da ANDC com instituições da área da acção 

social que sirvam de divulgadores e multiplicadores para o trabalho dos seus agentes 

(ANDC, 2010). 

Neste momento, em Portugal, existem diversas instituições que trabalham com o 

Microcrédito, para além das acima referidas. Os programas de apoio ao micro-

empreendedorismo surgiram fundamentalmente entre 2005 e 2009, sendo os programas 

da Associação Nacional de Jovens Empreendedores (ANJE) e do Milliennium BCP de 

âmbito nacional. A nível local, temos o exemplo da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa (Microcrédito SCML), programa extensivo apenas a residentes nesta cidade, e a 

iniciativa Glocal, que surgiu em 2001 na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) com o objectivo de combater o desemprego e as baixas taxas de actividade 

desta região. Todos estes projectos são desenvolvidos por organizações não 

governamentais, em parceria com instituições bancárias, Millenium BCP, Banco 

Espírito Santo (BES) e Caixa Geral de Depósitos (CGD) (Afonso et al, 2011). 
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3.3. Relação entre Microcrédito e Emprego 

 

As políticas públicas reconhecem cada vez mais o contributo bastante significativo das 

pequenas empresas para o emprego, para a vitalidade da economia e para o crescimento 

económico (Portela et al., 2008). 

Na perspectiva do Tratado de Lisboa, o Microcrédito é uma importante premissa para o 

crescimento, emprego e coesão social (Nowak, 2008): 

 O Microcrédito influencia a oferta no sentido em que cria condições para 

que as micro-empresas coloquem novos produtos e serviços no mercado, e 

dinamiza a procura porque faz com que os rendimentos da população 

aumentem. Ao mesmo tempo, reduz as despesas públicas com pagamentos 

de subsídios de desemprego, que têm um elevado peso na economia; 

 O Microcrédito financia o auto-emprego, que nos dias de hoje representa 

16% do emprego total. Por exemplo, num país como a França, onde 25% 

da população se encontra numa situação de desemprego, com subsídios de 

duração limitada, cada vez mais pessoas preferem criar o seu próprio 

emprego; 

 O papel do Microcrédito vai para além da dimensão financeira já que 

fomenta a coesão social, reconstruindo a confiança e os laços entre as 

pessoas em situação de exclusão social. 

Estando o Microcrédito inevitavelmente associado à criação de micro-empresas, 

importa referir que este tipo de empresas tem contribuído fortemente para o crescimento 

do emprego à escala internacional. Na Europa, em 2006, reforça-se a relevância das 

novas e pequenas unidades, responsáveis por cerca de 2/3 dos postos de trabalho do 

sector privado, o que corresponde a 75 milhões de empregos (European Commission, 

2006). Em Portugal, no período de 1991 a 2000, 93% das novas empresas criadas são 

unidades muito pequenas, com menos de nove trabalhadores (European Commission, 

2006). 

O próximo capítulo fará uma caracterização do Microcrédito em Portugal para 

percebermos como este instrumento tem sido adaptado à realidade portuguesa.
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4. Impacto do Microcrédito no Empreendedorismo em 

Portugal: um estudo de caso 

4.1. Breve caracterização do Microcrédito em Portugal 

 

Desde o início da actividade da ANDC em 1999 até ao início do ano de 2010, já foram 

aprovados 1430 projectos de investimento (ANDC, 2010). Nos quadros seguintes 

apresenta-se a informação anual sobre o número de projectos creditados pela ANDC 

entre 1999 e 2010 (Quadro 4.1.1.), bem como sobre o número de postos de trabalho 

criados por esses projectos (Quadro 4.1.2.). 

 

Quadro 4.1.12: Nº de projectos de Microcrédito creditados pela ANDC (1999-2010) 

Ano Nº de Projectos 

1999 19 

2000 65 

2001 66 

2002 57 

2003 91 

2004 71 

2005 151 

2006 123 

2007 159 

2008 247 

2009 228 

2010 153 

Total 1430 

Fonte: ANDC (1999-2010) 
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Quadro 4.1.23: Nº Postos de trabalho criados pela ANDC (1999-2010) 

Ano  Nº Postos Trabalho 

2009 246 

2010 172 

1999-2010 1793 

Fonte: ANDC (1999-2010) 

 

No final do ano de 2010, encontram-se em actividade 70,48% dos negócios criados, o 

que equivale a 1010 empresas a laborar e 423 que encerraram (ANDC, 2010) (Figura 

4.1.1.). 

Numa acção alternativa, o Programa Millenium BCP Microcrédito, em 20 meses de 

existência, concedeu 360 empréstimos para projectos de investimento, envolvendo um 

montante total de 4,65 milhões de euros, o que corresponde a um financiamento médio 

por projecto de cerca de 12.900€. Conseguiu-se assim a criação de 705 postos de 

trabalho (Portela et al, 2008). 

 

Figura 4.1.1: Situação dos negócios creditados (%), 1999-2010 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 
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Outro factor de interesse para esta análise é a nacionalidade dos microempresários 

apoiados pela ANDC. Como demonstra o Quadro 4.1.3., existem alguns emigrantes a 

recorrer ao Microcrédito em Portugal, principalmente provenientes do continente 

africano (ANDC, 2010). 

 

Quadro 4.1.3.4: Nacionalidade dos microempresários apoiados pela ANDC (1999- 

2010) 

Nacionalidade % 

Portugal 86,2 

Ásia 0,3 

América 2,7 

África 8,2 

Restante EU 2,0 

Restante Europa 0,6 

Fonte: ANDC (1999-2010) 

 

Tendo por base o estudo do IAPMEI (2008) que pretende caracterizar o 

empreendedorismo em Portugal,
3
 conclui-se que a maioria dos empreendedores 

portugueses é composta por homens: a percentagem de empreendedores do género 

masculino é de 69,0% e do género feminino é de 31,0%. No caso da ANDC, a 

percentagem entre homens e mulheres encontra-se mais equilibrada (Figura 4.1.2), com 

47% para os homens e 53% para as mulheres.  

                                                           
3
 Desde 1999, este instituto tem vindo a desenvolver, com a colaboração da rede nacional de Centros de 

Formalidades das Empresas (CFE), uma base de dados extensa para a economia Portuguesa no âmbito do 

empreendedorismo. Os dados relativos ao estudo de 2007 resultam da análise dos inquéritos recolhidos 

durante esse ano pela Rede Nacional de CFE, respeitante a 891 empresas e a 1518 empresários. A maioria 

das empresas inquiridas pretende vir a exercer a sua actividade principal nos serviços (40,4%), comércio 

(26,3%), construção (14,3%) e turismo (11.3%), mas a amostra inclui também empresas que operaram 

nos sectores da agricultura e pescas (1%) e indústria e energia (6,7%). 
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Figura 4.1.2: Distribuição dos projectos por género (%), 1999-2010 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

Note-se que a análise do empreendedorismo em Portugal elaborada pelo IAPMEI 

(2008) revela ainda que existem, em simultâneo, sectores onde a proporção de homens e 

de mulheres é semelhante – a maioria dos serviços - como a intermediação financeira, 

as actividades imobiliárias, o ensino e investigação e a saúde e serviços sociais - e 

sectores onde o predomínio masculino é consideravelmente superior à média – na 

construção, por exemplo, os homens ainda representam mais de 85% dos 

empreendedores. 

O estudo do IAPMEI menciona ainda que os empreendedores portugueses são 

maioritariamente jovens. A idade mais frequente dos empreendedores portugueses é de 

30 anos, sendo que a idade média se fixa nos 37 anos. Verifica-se ainda que mais de 

metade dos novos empresários (52,4%) tem 35 anos ou menos e 79,1% tem 45 anos ou 

menos. Empreendedores com 65 anos ou mais representam, por seu turno, somente 

1,7% do total. 

Estes dados são compatíveis com os promotores de projectos de Microcrédito, na 

medida em que, de acordo com os dados da ANDC, é visível que a maior incidência se 

encontra nos três escalões centrais. O grupo etário que mais recorre ao Microcrédito está 

entre os 25 e os 35 anos, reunindo 34,8% das observações (Figura 4.1.3.). 
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Figura 4.1.3: Distribuição dos projectos creditados por grupo etário, (1999-2010) 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

A Figura 4.1.4. permite-nos avaliar quais as habilitações literárias dominantes dos 

microempresários abrangidos por este programa. Os níveis de escolaridade 

predominantes são o 3º ciclo com 22,3% das observações e o ensino secundário com 29 

%. De seguida, temos o 1º e 2º ciclo de ensino com 14,6% e 15,40%, respectivamente. 

É ainda de salientar a importância relativa do ensino superior (11,8%). 

Quando comparamos com o perfil do empresário português (IAPMEI, 2008), 

verificamos que embora jovens, os empreendedores nacionais tendem a ser profissionais 

já com experiência de trabalho – cerca de 2/3 têm mais de 10 anos de experiência 

profissional - à qual cada vez mais se alia um elevado nível de habilitações académicas 

– mais de 40%, tem, pelos menos, frequência universitária, sendo que perto de ¾ destes 

concluíram uma licenciatura ou fizeram estudos pós – graduados, mestrados e 

doutoramentos. Por último, 1/3 dos empreendedores (32,8%), têm, no máximo, a 

escolaridade obrigatória. 

 



 

 
32 

Figura 4.1.4: Distribuição dos projectos creditados por habilitações literárias (%), 

1999-2010 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

Cruzando a análise por género e por habilitação literária com os dados estatísticos até 

2010, podemos ver que, no conjunto das mulheres que recorrem ao Microcrédito, 52% 

apresenta frequência no secundário, 13% frequentaram o 3º ciclo e apenas 1% não tem 

habilitações (Figura 4.1.5.). Em relação aos homens (Figura 4.1.6.), a distribuição é 

relativamente mais equilibrada: 30% dos homens que recorrem ao Microcrédito 

concluíram o ensino secundário, 14% concluíram a universidade e 1% não tinham 

habilitações. 

Se comparamos com o perfil do empreendedor nacional elaborado no parágrafo anterior 

com base no estudo do IAPMEI (2008), verificamos que dos empreendedores do género 

masculino, pouco mais de 1/3 frequentaram o ensino superior (35,4%), sendo que 

metade das empreendedoras tem, pelo menos, frequência universitária (50,6%). Esta 

situação terá também, em parte, a ver com a estrutura etária de um e de outro grupo, na 

medida em que os números mostram que o nível de habilitações tende a ser mais 

elevado nos estratos etários mais jovens (IAPMEI, 2008). 
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Figura 4.1.5: Relação entre os microempresários do género feminino e o nível de 

escolaridade (%), 1999-2010 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

Figura 4.1.6: Relação entre os microempresários do género masculino e o nível de 

escolaridade (%), 1999-2010 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

No que diz respeito à criação de emprego por parte dos projectos de Microcrédito, 

podemos constatar que a quase totalidade das empresas constituídas (96%) cria apenas 
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entre 1 a 2 postos de trabalho (Figura 4.1.7). Apenas 4% das empresas criam entre 3 a 4 

postos de trabalho. 

 

Figura 4.1.7: Distribuição dos projectos creditados por nº de postos de trabalho 

criados (%), 1999-2010 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

O montante máximo de crédito concedido no âmbito deste programa é de 10.000€. No 

entanto, em média, o montante de empréstimo com maior número de observações varia 

entre os 5.000€ e os 7.000€, representando 43% dos projectos (Figura 4.1.8). Os 

créditos concedidos com montantes entre os 3.000€ e os 5.000€ aparecem em segundo 

lugar, com 34% das observações. 
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Figura 4.1.8: Distribuição dos projectos creditados por montante de empréstimo 

concedido (%), 1999-2010 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

Considerando a distribuição dos projectos por NUTS II (Figura 4.1.9), constata-se que o 

maior número de projectos creditados está localizado na região Centro com 43% das 

observações totais, seguindo-se Lisboa com 30%, o Norte com 16%, o Alentejo com 

9% e, finalmente, o Algarve com 2%. 
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Figura 4.1.9: Distribuição dos projectos creditados por NUTS II (%), 1999-2010 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

Numa análise por distrito (Quadro 4.1.4), verifica-se que Lisboa e Porto apresentam um 

maior número de processos creditados, com 35,1% e 11,7% das observações, 

respectivamente. Destacam-se ainda os distritos de Leiria com 8,1%, Setúbal com 7,7%, 

Évora com 6%, Beja com 4,7% e Aveiro com 4,8% do total dos projectos de 

Microcrédito creditados em todo país. 
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Quadro 4.1.4: Distribuição dos projectos creditados por distrito, 1999-2010 

Distrito Nº de Projectos % 

Porto 157 11,7% 

Vila Real 34 2,5% 

Viana do Castelo 15 1.1% 

Bragança 15 1.1% 

Braga 31 2,3% 

Aveiro 64 4.8% 

Guarda 16 1,2% 

Viseu 25 1,9% 

Coimbra 38 2,8% 

Leiria 110 8,1% 

Santarém 50 3,7% 

Lisboa 474 35,1% 

Setúbal 104 7,7% 

Castelo Branco 17 1,3% 

Portalegre 13 1% 

Beja 63 4,7% 

Évora 80 6% 

Faro 41 3% 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

A distribuição dos projectos por tipo de actividade, seguindo a categorização proposta 

pela CAE - Classificação das Actividades Económicas (INE, 2007) está representada no 

Quadro 4.1.5. Existem 4 grupos de actividade com maior expressão: a “Construção” 
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com 43%, o “Alojamento, Restauração e Similares” e as “Outras Actividades de 

Serviços” com 13% cada e, com 11%, as “Indústrias Transformadoras”. 

Em relação ao estudo do IAPMEI (2008), a maioria das empresas inquiridas está a 

exercer a sua actividade principal nos serviços (40,4%), comércio (26,3%), construção 

(14,3%) e turismo (11,3%), mas a amostra incluí também empresas que operam nos 

sectores da agricultura e pescas (1%) e indústria e energia (6,7%). 

 

Quadro 4.1.5: Distribuição dos projectos creditados por CAE (%), 1999-2010 

Classificação das Actividades Económicas Nº Projectos % 

Secção A - Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca 46 3,37 

Secção C - Indústrias Transformadoras 149 11,06 

Secção E - Captação, Tratamento e Distribuição de Água,  

Saneamento, Gestão de resíduos e Despoluição 5 0,37 

Secção F – Construção 578 43,08 

Secção H - Transportes e Armazenagem 10 0,74 

Secção I - Alojamento, Restauração e Similares 173 12,84 

Secção J - Actividades de Informação e de Comunicação 31 2,26 

Secção L - Actividades Imobiliárias 5 0,37 

Secção M - Actividades de Consultoria, Cientificas, Técnicas e Similares 48 3,57 

Secção N - Actividades Administrativas e dos Serviços de apoio 39 3,07 

Secção P – Educação 36 2,67 

Secção Q - Actividades de saúde humana e de Apoio social 14 1,09 

Secção R - Actividades artísticas, de Espectáculo e Recreativas 35 2,69 

Secção S - Outras Actividades de Serviços 171 12,82 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

A fim de termos uma melhor percepção dos actores envolvidos no processo do 

Microcrédito em Portugal recorde-se que a ANDC tem, em 2010, protocolo com três 

instituições financeiras: o Millenium BCP (BCP), a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e 

o Banco Espírito Santo (BES). O banco com o maior número de projectos creditados em 

Portugal é o BCP (67%), banco que, em Portugal, iniciou mais cedo, ainda em 1999, a 

sua actividade no Microcrédito, seguido da CGD (23%), que iniciou este tipo de 

actividade em 2008 e, finalmente, o BES (10%) que arrancou com os projectos de 

Microcrédito em 2006 (Figura 4.1.10). 
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Figura 4.1.10: Distribuição dos projectos creditados por bancos (%), 1999-2010 

 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

Considerando o conjunto dos 3 bancos, a taxa de incumprimento por parte dos clientes é 

de 15%, como se pode constatar na Figura 4.1.11. Note-se que são considerados em 

situação de “incumprimento” todos os negócios em mora, podendo estar os negócios 

ainda em funcionamento ou fechados, bem como aqueles que foram liquidados por falta 

de pagamento. 

Os restantes 85% dos projectos estão em situação regular, sendo amortizados 

mensalmente. Segundo os dados da ANDC, no final de 2010, encontravam-se em lista 

de espera 63 pedidos, aguardando decisão para concessão de crédito.  
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Figura 4.1.11: Créditos em incumprimento (%), 1999-2010 

 

 

Fonte: ANDC (1999 – 2010) 

 

Na próxima secção vamos analisar em detalhe o negócio do Microcrédito implementado 

por uma destas instituições financeiras, a CGD. Numa primeira abordagem, a análise 

consiste na comparação com o comportamento observado pelo conjunto do sector, 

procurando identificar a existência de particularidades ao nível da CGD. Numa segunda 

perspectiva, aproveitando informação privilegiada fornecida pela instituição, pretende-

se estabelecer uma análise dos custos associados à implementação do Microcrédito no 

combate ao desemprego, comparando com os custos subjacentes aos programas sociais 

associados a este mesmo fenómeno no âmbito dos esquemas de protecção social. 

 

4.2. Microcrédito e Criação de Emprego em Portugal: estudo de caso 

4.2.1 O caso CGD na implementação do Microcrédito em Portugal 

Considerando que o Microcrédito se encontra em rápida expansão e que esse 

crescimento deverá ser potenciado pela actual mediatização do tema, a Caixa Geral de 

Depósitos (CGD) decidiu criar uma estrutura centralizada para gerir e acompanhar os 

processos de Microcrédito da instituição: a Agência Central de Microcrédito (ACM), 

que nasceu em 2008. 
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A rápida expansão da procura de Microcrédito (decorrente de uma conjuntura 

económica propícia ao aumento do desemprego e do emprego precário) permite prever 

um elevado nível de sustentabilidade deste produto no sector bancário, o que justifica 

igualmente a criação desta estrutura centralizada na análise e decisão de processos de 

Microcrédito. 

A ACM tem como principais competências conferir uma maior visibilidade ao 

Microcrédito, divulgar de forma mais eficaz a informação aos clientes e optimizar o 

processo de concessão de empréstimos. 

A abordagem da CGD ao Microcrédito assenta num protocolo de cooperação celebrado 

em 2005 com a ANDC e renovado em Julho de 2009. A ACM funciona em parceria 

com a ANDC, recebendo por correio electrónico as propostas de candidatura dos 

potenciais clientes que já vêm aprovados pela entidade. A ACM trabalha também em 

parceria com o IEFP e a ANJE, esta última de forma mais esporádica.  

No caso das propostas recebidas pelo canal de mediação do IEFP, não existe nenhum 

tipo de análise prévia por parte desta entidade, sendo a CGD que analisa e dá a sua 

aprovação às operações para, de seguida, a Sociedade de Garantia Mútua repetir o 

mesmo processo e proceder à sua contratação. 

No âmbito do nosso trabalho, a análise dos projectos de Microcrédito desenvolvidos 

pela CGD tem como suporte uma base de dados fornecida pela própria instituição, por 

nós completada através de inquérito telefónico, de forma a tentar aferir o perfil dos 

empreendedores que recorreram a financiamentos ligados ao Microcrédito na CGD. As 

conclusões retiradas desta análise encontram-se sistematizadas nas figuras seguintes. 
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Figura 4.2.1.12: Situação dos negócios de Microcrédito creditados pela CGD (%), 

2008-2010 

 

Fonte: CGD (2008 – 2010) 

 

Dos 281 projectos de Microcrédito apoiados pela CGD, sensivelmente metade dos 

negócios (142) estão abertos e em funcionamento, 28% estão fechados, não havendo 

informação sobre uma parte significativa dos negócios (22%) (Figura 4.2.1.1). Neste 

mesmo período temporal, a ANDC apresenta uma percentagem de 16,1% dos negócios 

criados que fecharam, enquanto 83,9% se mantêm abertos (Figura 4.1.1).  

Analisando os montantes médios de empréstimo na CGD (Figura 4.2.1.2) e comparando 

com a situação revelada pela base de dados da ANDC (Figura 4.1.8), podemos destacar 

o facto de o maior número de observações estar entre os 5.000€ e os 7.000€ em ambas 

as instituições, apresentando a CGD 51% e a ANDC 43% das observações, 

respectivamente, neste intervalo. Ainda, a importância relativa dos créditos concedidos 

no intervalo dos 3.500€ a 5.000€ é de 32% na CGD e 34% na ANDC.  
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Figura 4.2.1.213: Distribuição dos créditos concedidos por montante de empréstimo 

(%), 2008-2010 

 

Fonte: CGD (2008 – 2010) 

 

Comparando as taxas de incumprimentos no caso da ANDC (Figura 4.1.11) e na CGD 

(Figura 4.2.1.3), verificam-se diferenças assinaláveis: a ANDC, para o mesmo período 

em estudo, apresentava uma taxa de cumprimento de 85%, estando apenas em 

incumprimento 15% do total de empréstimos creditados durante o período de 2008 – 

2010. No caso particular da CGD, 22% dos empréstimos não estão em situação regular 

e os restantes 78% são amortizados mensalmente.  

 



 

 
44 

Figura 4.2.1.314: Créditos em incumprimento (%), 2008-2010 

 

Fonte: CGD (2008 – 2010) 

 

As limitações da base de dados facultada pela CGD são grandes, e uma vez que não foi 

possível contactar os proponentes destes empréstimos devido à falta de informação 

sobre os mesmos, verificamos que, mais de metade dos registos não têm informação 

quanto ao estado do negócio, qualificações literárias, grupos etários dos promotores, etc. 

Contudo, o contacto com a CGD facultou-nos informação privilegiada sobre os custos 

de manutenção deste tipo de programa na instituição, o que permitiu a implementação 

de um estudo de caso sobre o impacto do programa ao nível do emprego, analisado na 

próxima subsecção. 

 

4.3 Impacto dos programas de Microcrédito da CGD no emprego em 

Portugal 

 

Segundo Guene et al. (1997) (cfr. Gutierrez-Nieto, 2008), existe uma relação clara entre 

as entidades que concedem o Microcrédito e a criação de emprego, na medida em que 

estas instituições:  

 trabalham, na maioria das vezes, com empresas de pequena dimensão que 

têm um potencial elevado de criação de emprego; 
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 ajudam a identificar quais os sectores com mais potencial de emprego na 

região, tendo em conta aspectos sociais, objectivos ambientais e de 

desenvolvimento local; 

 implementam condições de crédito bancário mais acessíveis ao grupo alvo, 

que, em regra, não é considerado elegível pelo sistema bancário 

convencional face às maiores exigências relativamente às garantias e ao 

reembolso; 

 oferecem financiamentos aos sectores da população, projectos e regiões 

negligenciados pela banca e instituições financeiras tradicionais. 

Vários autores realçam a dificuldade metodológica da avaliação do efeito do 

Microcrédito no emprego na Europa (e.g., Guene et al., 1997 e Metcalf et al., 2000). A 

própria Comissão Europeia (1996) chama a atenção para problemas metodológicos na 

avaliação das políticas de emprego.  

Para elaborar qualquer avaliação neste contexto, temos de analisar qual o 

sucesso/impacto pretendido com um programa de Microcrédito. Metcalf et al. (2000) 

salientam como factores positivos do Microcrédito a redução de ineficiências do 

mercado ou o aumento da oferta de financiamentos. Outras medidas de impacto a 

avaliar podem ser o número de desempregados que passam a ter emprego, 

paralelamente à análise da sobrevivência destes empregos (Afonso et al., 2011). 

Fay (1996), analisando o impacto das políticas de Microcrédito sobre o emprego, aponta 

a relevância de avaliações quer a nível individual quer a nível colectivo. Os impactos 

individuais são geralmente medidos em termos de lucro ou emprego gerados; os 

impactos sociais (colectivos) são medidos através do bem-estar social da população.  

Além do impacto do Microcrédito no emprego em si mesmo, Guene et al. (1997) 

apontam efeitos directos do Microcrédito noutras áreas, tais como na ajuda para as 

pessoas se libertarem da dependência criada pela força das relações sociais, no 

desenvolvimento do potencial económico de uma região e no desenvolvimento de um 

espírito empreendedor que permita a exploração de actividades novas e de novas formas 

organizacionais. 

Hulme e Mosley (1996) destacam a importância das políticas de Microcrédito nos 

países em vias de desenvolvimento, onde os empregos criados por estes micro- 

financiamentos têm contribuído de forma importante para a redução da pobreza.  
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Na tentativa de explorarmos o impacto do Microcrédito no emprego em Portugal, 

decidimos desenvolver um estudo de caso baseado na análise deste tipo de programas 

da CGD. Para tal, seguimos de perto um estudo elaborado em Espanha por Gutiérrez-

Nieto em 2008. A autora analisa o Microcrédito como ferramenta potencial para a 

criação de negócios por parte de pessoas desempregadas, especialmente aqueles que se 

encontram em situação de exclusão financeira. Este estudo concluiu que o Microcrédito 

tem um custo menor quando comparado com os subsídios públicos de desemprego, ou 

seja, para o Estado fica menos dispendioso sustentar a criação de um negócio a partir do 

Microcrédito do que manter um desempregado a usufruir de subsídios (Gutiérrez-Nieto, 

2008). 

Numa primeira fase, o estudo obriga a calcular a despesa por emprego criado através do 

Microcrédito, o que fazemos com base na avaliação dos custos inerentes ao 

funcionamento do departamento de Microcrédito da CGD. Numa segunda fase, vamos 

comparar este custo estimado com o custo envolvido no suporte de um desempregado 

em Portugal através dos mecanismos habituais da Segurança Social. 

Seguindo Gutiérrez-Nieto (2008), calculamos os custos estimados de funcionamento do 

departamento de Microcrédito da CGD com base na fórmula proposta por Rogaly et al. 

(1999), usada para o cálculo da despesa por emprego criado através deste instrumento:  

Custo por emprego criado = (I8+I9+PC+PP - DP)/C,   (4.1) 

onde, 

I8 – gastos com pessoal; 

I9 – despesas administrativas com a estrutura; 

PC – montante de empréstimos concedidos; 

PP – perdas de empréstimos; 

DP – reembolso de empréstimos; 

C – número de projectos aprovados. 

 

No quadro seguinte é apresentada a informação disponibilizada pela Agência Central 

para o Microcrédito (ACM) da CGD, para todas estas variáveis. 
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Quadro 4.3.15: Custos associados à Agência Central para o Microcrédito da CGD 

  2006 2007 2008 2009 2010 

C - Nº Projectos aprovados 27 63 93 98 90 

Nº de trabalhadores 3 3 2 4 4 

I8 - Gastos com pessoal (Euros) 3.600 3.600 2.400 4.800 4.800 

I9 - Despesas administrativas (Euros) 8.000 8.000 10.000 10.500 8.500 

PC - Montante de empréstimos concedidos 

(Euros) 112.800 349.144 551.923 582.132 663.623 

PP - Perdas de empréstimos (Euros) 28.300 103.699 149.059 74.971 165.924 

DP - Reembolsos de empréstimos (Euros) 84.500 245.445 402.864 507.161 497.699 

Fonte: Agência Central para o Microcrédito – CGD. 

 

Através da fórmula expressa em (4.1) fazemos o cálculo do custo por cada posto de 

emprego criado através do programa de Microcrédito da CGD (Quadro 4.3.2):  

 

Quadro 4.3.26: Custo estimado por emprego criado através do programa de 

Microcrédito da CGD (Euros) 

2006 2007 2008 2009 2010 

2.525,93 3.476,16 3.338,90 1.686,14 3.834,98 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da ACM da CGD. 

 

Como se pode observar no quadro anterior, o custo estimado por emprego criado 

através das políticas de Microcrédito da CGD aumentou de 2006 para 2007, registando 

uma ligeira redução em 2008. Em 2009 verificou-se que o valor estimado reduziu-se em 

quase metade relativamente ao ano anterior. Em 2010, os valores aumentaram 

novamente, superando os registados em 2007 e 2008. O Quadro 4.3.1 permite-nos 

confirmar que o número de projectos aprovados pela CGD tem aumentado desde 2008 

face a 2006 e 2007. Tendo as estimativas do custo por processo de Microcrédito da 

CGD, vamos agora analisar o custo suportado pelo Estado Português na atribuição de 

subsídios de desemprego, para estabelecermos uma comparação. 
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A taxa de desemprego tem vindo a aumentar em Portugal, nos últimos anos (Figura 

4.3.1), tendo a taxa de desemprego chegado aos dois dígitos (10,8%) em 2010 depois de 

uma subida sistemática nos anos anteriores. 

 

Figura 4.3.15: Evolução da taxa de desemprego (2006-2010) 

 

Fonte: Adaptado Pordata (2011) 

Uma caracterização breve da população Portuguesa desempregada permite evidenciar o 

maior peso relativo dos desempregados do género masculino. Contudo, a situação 

inverte-se em 2009 e 2010 (Figura 4.3.2). No entanto, na análise efectuada na Secção 

4.1 permite-nos salientar que o género que mais recorre ao Microcrédito é o feminino 

(Figura 4.1.2), com o ensino secundário (Figura 4.1.4). Assim, a informação relativa à 

inversão dos pesos  por género, nos anos mais recentes, pode conduzir a uma mudança 

no perfil dos candidatos ao Microcrédito num futuro próximo.  
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Figura 4.3.216: Percentagem de subsídios de desemprego atribuído por género (2006-

2010) 

 

Fonte: Adaptado Pordata (2011) 

 

Na Figura 4.3.3 estão representados os montantes distribuídos pelo Estado em subsídios 

de desemprego, desde 2006 até 2010 (Pordata, 2011). 

 

Figura 4.3.317: Montantes concedidos pelo Estado em subsídios de desemprego em 

% da despesa da Segurança Social (2006-2010) 

 

Fonte: Adaptado de Pordata (2011) 
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A despesa da Segurança Social em subsídios de desemprego (percentagem da despesa 

total) tem vindo a aumentar nos últimos anos (Figura 4.3.3). Em 2006 e 2007 o valor 

atribuído de subsídios foi bastante semelhante, 15,01% e 15,98% respectivamente, em 

2008 foi de 16,72% e 2009 foi o ano em que os valores foram os mais elevados, com 

24,46% de subsídios de desemprego. Em 2010 os valores observados no ano anterior 

desceram para metade 12,81%. 

Da análise realizada sobre a ANDC (Secção 4.1), resulta ainda que a faixa etária que 

mais recorre ao Microcrédito é a dos 25-35 anos, que detêm 34,8% dos projectos 

creditados (Figura 4.1.3). No caso da atribuição do subsídio de desemprego, a faixa 

etária que detém um maior número de beneficiários é a dos 55-65 anos até 2008, e a dos 

45-54 anos para 2009 e 2010 (Quadro 4.3.3). Note-se ainda que, a acompanhar o 

cenário de deterioração das condições do mercado de trabalho Português, observou-se, 

em geral, um aumento dos valores atribuídos a título de subsídio de desemprego em 

todas as faixas etárias nos últimos dois anos. 

 

Quadro 4.3.37: Subsídio de desemprego por faixa etária (2006 – 2010) – milhões de 

Euros 

  2006 2007 2008 2009 2010 

<25 12.158 7.174 9.080 13.017 9.236 

25-34 46.792 33.731 37.205 56.192 47.297 

35-44 43.282 34.443 38.136 59.309 55.325 

45-55 55.237 47.007 46.975 61.294 63.246 

54-65 61.047 51.636 49.142 53.748 57.382 

>65 850 776 723 574 630 

  Fonte: Adaptado Pordata (2011) 

 

Apresentando agora o montante gasto em subsídios de desemprego por beneficiário 

desde 2006 até 2009 (Quadro 4.3.4), podemos estabelecer a comparação entre as 

estimativas do custo por processo de Microcrédito da CGD e o custo aproximado que 

cada desempregado gera para o Estado. Podemos concluir que, para este estudo de caso, 
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o Microcrédito é menos penalizador em termos de despesa, com custos sempre 

inferiores aos subjacentes ao pagamento do subsídio de desemprego. 

 

Quadro 4.3.48: Montante gasto em subsídios de desemprego por beneficiário (2006-

2009) 

 2006 2007 2008 2009 

Subsídio Desemprego por beneficiário (Euros) 6.218,70 6.896,80 5.772,30 5.545,20 

Fonte: Adaptado Pordata (2010) 

Subsidiar um projecto de Microcrédito nunca ultrapassa os 4.000 Euros no período em 

análise, enquanto subsidiar um desempregado, no mesmo período, apresenta um custo 

sempre superior a 5.000 Euros, chegando a aproximar-se dos 7.000 Euros em 2007. 

Neste mesmo ano, o custo estimado anual por projecto de Microcrédito da CGD 

ascendia apenas a 1.686,14 Euros.  

As conclusões obtidas neste estudo de caso estão de acordo com as de Gutierrez-Nieto 

(2008), uma vez que os resultados do estudo deste autor, direccionado à realidade 

Espanhola foram semelhantes aos resultados obtidos no nosso estudo de caso referente à 

realidade Portuguesa. Em ambos os casos o Microcrédito é o instrumento menos 

dispendioso.  

Assim, parece-nos razoável concluir, apesar de estarmos severamente limitados pelo 

alcance do estudo de caso realizado, que o Microcrédito é um mecanismo cada vez mais 

viável e flexível face à crise económica e financeira vivida nos últimos anos, tornando-

se importante incutir, informar e esclarecer os agentes económicos sobre esta forma de 

empreendedorismo social. 
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5. Conclusões 
 

O mercado financeiro é essencial para o desenvolvimento económico de um país, uma 

vez que é através dele que os empresários garantem a possibilidade de viabilizar os seus 

projectos e expandir os seus negócios. Tendo em conta as dificuldades e restrições no 

acesso ao sistema de crédito tradicional, surgiu como alternativa para os pequenos 

empresário e novos empreendedores o Microcrédito. Assim, o Microcrédito é um 

instrumento essencial nos domínios económico e social, contribuindo para a redução da 

pobreza, a melhoria das condições de vida, o aumento da dignidade do indivíduo, o 

aumento do emprego e o aumento do rendimento disponível das famílias. 

O Microcrédito surge como um valioso instrumento para os pequenos empreendedores, 

estando orientado para a população com rendimentos mais baixos, normalmente 

excluídos dos mecanismos de crédito tradicional. 

A hipótese que orientou este estudo foi formulada com o propósito de avaliar o que será 

mais rentável em termos económicos: fomentar, apoiar e divulgar as políticas de 

Microcrédito ou continuar a subsidiar os desempregados através do tradicional subsídio 

de desemprego.  

A análise do Microcrédito em Portugal, desenvolvida a partir da base de dados facultada 

pela ANDC, permitiu-nos concluir o seguinte: mais de metade dos negócios que foram 

abertos com o recurso ao Microcrédito encontram-se em actividade; a faixa etária que 

mais recorre a este tipo de financiamento é a dos 25 - 35 anos; o género que mais 

recorre ao Microcrédito é o feminino, com um nível de habilitações médio 

correspondente ao ensino secundário; a zona Centro do país destaca-se no que diz 

respeito à distribuição geográfica destes processos, com 43% do total dos créditos 

atribuídos; ainda, a nível distrital, Lisboa e Porto aparecem como os distritos mais 

importantes. 

Na segunda parte do trabalho empírico, a partir dos dados fornecidos pelo departamento 

de Microcrédito da CGD, foi estimado o custo associado à criação de um posto de 

trabalho através do Microcrédito nesta instituição. Este custo estimado foi comparado 

com o custo de um desempregado subsidiado pelo Estado Português. No âmbito deste 
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estudo de caso, foi possível concluir que seria mais vantajoso e menos dispendioso para 

o Estado apoiar e dinamizar políticas que fomentem o recurso ao Microcrédito. 

As principais limitações deste estudo estão, em grande medida, associadas às próprias 

limitações da amostra em análise: apenas cobre 5 anos, sendo que os dados não estão 

completos para grande parte das variáveis de caracterização relevantes.  

Em termos de trabalho futuro, o objectivo será alargar o estudo comparativo dos custos 

estimados do Microcrédito e do subsídio de desemprego à ANDC, tendo assim um 

universo de estudo mais alargado. Será também interessante perceber se a situação 

actual de crise económica e financeira estimulou a procura do Microcrédito, procurando 

perceber o peso que os créditos concedidos pela CGD têm na ANDC, e averiguar até 

que ponto a utilização deste recurso estimulou a economia do nosso país.  
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