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Microcrédito Produtivo
• PNMPO:

• Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 
Orientado



Objetivos

• Incentivar a geração de trabalho e renda entre os
microempreendedores populares.

• Disponibilizar recursos para o microcrédito
produtivo orientado.

• Oferecer apoio técnico às instituições de
microcrédito produtivo orientado, com vistas ao
fortalecimento institucional destas para a
prestação de serviços aos empreendedores
populares.



• O microcrédito  produtivo  orientado  é  o  crédito  concedido para o 
atendimento  das   necessidades  financeiras   de   pessoas   físicas  e 
jurídicas   empreendedoras   de  atividades  produtivas  d e pequeno 
porte,  utilizando  metodologia  baseada  no  relacionamento  direto 
com  os  empreendedores  no   local  onde  é   executada  a  atividade 
econômica, devendo ser considerado, ainda, que:

▫ o atendimento ao empreendedor deve ser feito por pessoas treinadas 
para  efetuar  o  levantamento  socioeconômico  e  prestar orientação 
educativa   sobre  o   planejamento  do  negócio,  para  definição  das 
necessidades de crédito e de gestão voltadas para o desenvolvimento 
do empreendimento;

▫ o contato  com o empreendedor deve ser mantido durante o período 
do  contrato  de  acento,  visando ao  seu  melhor  aproveitamento  e 
aplicação, bem como ao crescimento e sustentabilidade da atividade 
econômica; 

▫ o valor   e   as   condições   do  crédito  devem  ser  definidos  após  a 
avaliação   da   atividade   e   da   capacidade   de  endividamento  do 
tomador final dos recursos, em estreita interlocução com este.



Fontes de Recursos do PNMPO

• Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT;

• Parcela dos recursos dos depósitos à vista
destinados ao microcrédito, de que trata o Art.
1º da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003.



Microempreendedor Popular ou o
Tomador Final

• São pessoas físicas e jurídicas empreendedoras
de atividades produtivas de pequeno porte, com
renda bruta anual de até R$ 60 mil R$ 120
mil (Alterado pelo Decreto 6.607 de
21/10/2008).



Instituições Financeiras operadoras 
no âmbito do PNMPO
• Com os recursos do FAT: Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco
da Amazônia, Banco Nacional de
Desenvolvimento Social - BNDES (instituições
financeiras oficiais de que trata a Lei nº 8.019,
de 11 de abril de 1990);

• Com a parcela dos recursos de depósitos à vista:
os bancos comerciais, os bancos múltiplos com
carteira comercial e a Caixa Econômica Federal.



Instituições de Microcrédito Produtivo Orientado 
– IMPO - que podem participar do PNMPO
• As cooperativas de crédito singulares;
• As agências de fomento, de que trata a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001;

• As sociedades de crédito ao microempreendedor, de
que trata a Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001;

• As Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, de que trata a Lei no 9.790, de 23 de março
de 1999.
▫ Para atuar como IMPO no PNMPO, a
instituição deverá se cadastrar, firmar termo
de compromisso e obter habilitação junto ao
Ministério de Trabalho e Emprego. A entidade
interessada poderá dar início ao processo de
habilitação neste site do PNMPO.



Tipos de Operações de Crédito que Podem ser
Realizadas no Âmbito do PNMPO

• Contratação Direta: contratação de operações com o
tomador final, mediante utilização de estrutura
própria;

• Mandato: contratação de operações com o tomador
final, por intermédio de parceria com Instituição de
Microcrédito Produtivo Orientado;

• Repasse: repasse de recursos à Instituição de
Microcrédito Produtivo Orientado, podendo ser de
forma direta ou via Agente de Intermediação;

• Aquisição de Operações de Crédito: compra de
operações de microcrédito da Instituição de
Microcrédito Produtivo Orientado, de forma direta
ou via Agente de Intermediação.



O Papel do Conselho Monetário Nacional

• Estabelecer a regulamentação da Lei nº 11.110,
de 25 de abril de 2005, no que se refere às
condições para utilização de parcela dos
recursos dos depósitos à vista destinados ao
microcrédito, de que trata o Art. 1º da Lei no
10.735, de 11 de setembro de 2003, no PNMPO.



Papel do Conselho Deliberativo do FAT
(CODEFAT) no âmbito do PNMPO?

• Estabelecer a regulamentação da Lei nº 11.110,
de 25 de abril de 2005, no que se refere às
condições para utilização dos recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador - FAT no PNMPO.



Composição e Funções do Comitê Interministerial

• Composição:
▫ Ministério do Trabalho e Emprego (Coordenador)
▫ Ministério da Fazenda
▫ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.

• Funções:
▫ Subsidiar a coordenação e a implementação das
diretrizes do PNMPO

▫ Definir prioridades e condições técnicas e
operacionais do PNMPO

▫ Receber, analisar e elaborar proposições a serem
submetidas aos Ministérios diretamente envolvidos
no PNMPO, ao CODEFAT e ao CMN

▫ Acompanhar e avaliar a execução do PNMPO



Pensamento Econômico da Cepal

• A “Teoria do Subdesenvolvimento da Cepal” foi
elaborada principalmente por Raul Prebisch,
Celso Furtado e Aníbal Pinto. O diagnóstico
cepalino das causas básicas do
subdesenvolvimento indicava que, os “países
periféricos”, de industrialização tardia, possuiam
os seguintes problemas que deveriam ser
resolvidos para buscarem o desenvolvimento
econômico.



• Os rendimentos crescentes da indústria
(argumento da indústria nascente).

• A necessidade de grande quantidade de
capital para iniciar a atividade em setores
muito intensivos em capital.

▫ O argumento acima explora a ideia de que o
desenvolvimento industrial exige um grande
montante inicial de capital investido até que o
setor se torne maduro. Através desse argumento
cria-se a ideia de proteção à industria nascente.

Pensamento Econômico da Cepal



• O desemprego decorrente do baixo
crescimento da demanda internacional
por produtos primários.

▫ Como é baixa a elasticidade renda dos produtos
primários, o crescimento da economia mundial
não contribuiria muito para a redução das taxas de
desemprego nos países periféricos (economias
agroexportadoras).

Pensamento Econômico da Cepal



• A deterioração dos termos de troca entre
produtos primários e industrializados.

▫ Ao longo do tempo os preços dos produtos
industrializados tenderia a crescer mais
relativamente aos preços dos produtos primários.

Pensamento Econômico da Cepal



• A Versão Estruturalista de Inflação
▫ Políticas ortodoxas de estabilização levam ao atraso
econômico, pois a moeda se expande, quase sempre
como consequência de uma elevação de preços
estrutural. Portanto a política monetária
expansionista não é a causa da inflação.

▫ Políticas ortodoxas de inflação apenas reforçam o
problema, pois causam recessões que reforçam as
tendências inflacionárias estruturais.

▫ O problema está, em grande medida, ligado a
inelasticidade dos produtos agrícolas que
pressionam os preços (oferta – custos).
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Consenso de Washington

• Consenso de Washington é um conjunto de
medidas, composto por dez regras básicas, formulado
em novembro de 1989 por economistas de instituições
financeiras situadas em Washingto D.C., como o FMI,
o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos
Estados Unidos, fundamentadas num texto do
economista John Williamson, do International
Institute for Economy, e que se tornou a política oficial
do Fundo Monetário Internacional em 1990, quando
passou a ser "receitado" para promover o "ajustamento
macroeconômico" dos países em desenvolvimento que
passavam por dificuldades.



• Disciplina fiscal

• Redução dos gastos públicos

• Reforma tributária

• Juros de mercado

• Câmbio de flutuante

• Abertura comercial

• Eliminação de restrições ao IDE

• Privatização das estatais

• Desregulamentação (afrouxamento das
leis econômicas e trabalhistas)

• Direito à propriedade intelectual

Consenso de Washington



• 1) BNDES – Economista – 2008 - 40
• Os economistas da chamada “vertente ou linha
desenvolvimentista” de pensamento econômico no
Brasil sugerem que a(o)

• (A) taxa de juros no Brasil é alta devido à elevada
classificação de risco do país.

• (B) déficit orçamentário do setor público deveria ser
imediatamente reduzido cortando-se os gastos
governamentais.

• (C) regime cambial flutuante atual é adequado e
gerou grandes superávits em conta corrente.

• (D) Brasil deveria adotar uma estratégia de
crescimento com poupança externa.

• (E) atual nível de abertura da conta de capital do
balanço de pagamentos do Brasil deveria ser
reduzido.


