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"Cada um esconde dentro de si muito mais do que aquilo que alguma vez 

poderá explorar. A não ser que criemos as condições que nos permitam 

descobrir os limites do nosso potencial, nunca saberemos o que vai dentro de 

nós." 

 

Muhammad Yunus  

Fundador do Microcrédito e prémio Nobel da Paz 2006  
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RESUMO 
 
 

O microcrédito é um fenómeno mundial que consiste num pequeno 

empréstimo destinado a indivíduos que vivem situação de exclusão e pré-

exclusão (desempregados, imigrantes, reformados, domésticas e jovens). Esta 

forma de crédito permite a criação do seu próprio negócio.  

Esta tese pretende analisar quais as variáveis que mais pesam no 

sucesso desses negócios. Em Portugal, a maioria dos microempresários é do 

sexo feminino, têm uma idade compreendida entre os 25 e 29 anos, têm o 

secundário completo, residem em Lisboa e são de nacionalidade Portuguesa.  

A população escolhida foi indivíduos do sexo feminino residentes na 

região de Lisboa. Foram analisadas 283 projetos no período de 1999 a Abril de 

2012. 

Como principais conclusões, as variáveis mais importantes são o 

desemprego e a nacionalidade. 
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ABSTRACT 

 
 

Microcredit is a worldwide phenomenon consisting of a small loan and is 

intended for individuals living a situation of exclusion and pre-exclusion 

(unemployed, immigrants, retirees, housewives and young). This form of credit 

allows them to create their own business.  

This thesis aims to analyze which variables weigh more for the success 

of these businesses. In Portugal, most are female microentrepreneurs, have an 

age between 25 and 29 years old, have completed high school, live in Lisbon 

and have Portuguese nationality. 

The chosen population is female individuals living in the Lisbon region. 

We analyzed 283 projects from 1999 to April 2012. 

As main conclusions, the most important variables are unemployment 

and nationality. 
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INTRODUÇÃO 

 

  “O microcrédito é um instrumento da promoção e iniciativa e do 

empreendedorismo de pessoas, que vivendo em situação de exclusão ou pré-

exclusão e não tendo acesso ao crédito normal do sistema financeiro, 

demonstram capacidade de poderem vir a desenvolver um negócio bem-

sucedido.” (Alves, 2006) Isto é, o microcrédito destina-se a pessoas que não 

têm acesso ao crédito tradicional, tendo como principais grupos-alvo os 

desempregados (ou seja, as pessoas em risco de ou sem uma ocupação 

estável), imigrantes, reformados, domésticas e jovens. 

O microcrédito surgiu na década de 70 no Bangladesh pela mão de 

Muhammad Yunnus. A experiência realizada por Muhammad Yunus consistia 

num pequeno empréstimo de 27 dólares a mulheres que viviam numa aldeia 

perto de Jobra. Em 1976, criou o Grameen Bank, ou em português Banco de 

Aldeia, de forma a poder ajudar os mais pobres, uma vez que os bancos não 

os consideravam “dignos” (Yunus, 2006) e, portanto, não lhes concediam 

empréstimos. Foi o começo da era do microcrédito, tendo-se disseminado 

pelos restantes continentes. 

 Em Portugal, o microcrédito surgiu em 1999 pela Associação Nacional 

de Direito ao Crédito (ANDC). Desde então, foram aprovados e creditados 

1644 projetos pela ANDC, sendo o seu valor acumulado de empréstimos na 

ordem dos 9.296.587,68€. 

 Analisando as estatísticas da ANDC desde 1999 a 04/2012, verifica-se 

que a maioria dos microempresários é do sexo feminino (863) e que a maioria 
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dos projetos aprovados pertence à região de Lisboa. Sendo assim, esta tese 

pretende descobrir qual ou quais os motivos que levaram algumas empresas 

da região de Lisboa e cujo microempresário era mulher a terem sucesso no 

mercado. 

Os dados serão obtidos através da recolha na ANDC de dados relativos 

a uma amostra (a mulheres na região de Lisboa). Este trabalho empírico 

pretende chegar à conclusão de quais os fatores que determinaram o sucesso 

de empresas que foram criadas através do microcrédito. 

De forma que este trabalho empírico será divido em quatro capítulos 

fundamentais. O primeiro capítulo será uma revisão de literatura que 

caracterizará o microcrédito, a sua história, a sua relação com a microfinança e 

o seu impacto no género dos microempresários. 

 No segundo capítulo falarei sobre a história do microcrédito em Portugal 

e abordarei as principais características dos microempresários e das 

microempresas em Portugal desde 1999 e Abril de 2012. 

 O terceiro capítulo é dedicado ao trabalho empírico, mais precisamente 

à sua metodologia. E por fim, no último capítulo, são apresentados os 

resultados dessa metodologia. 
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1 – O MICROCRÉDITO 

 

1.1 – O SURGIMENTO DO MICROCRÉDITO 

 

O Conceito de microcrédito surge na década de 70 no Bangladesh pela 

mão de Muhammad Yunus.  

Durante a década de 70, mais propriamente em 1971, o Bangladesh 

obteve a independência do Paquistão, tornando-se oficialmente um país. Esta 

independência provocou fome e miséria à população pobre. Em 1973, o 

Bangladesh foi fustigado por cheias, o que veio agravar ainda mais esta 

situação.  

Enquanto dava aulas de economia numa faculdade em 1974, Muhammad 

Yunus, constatando a fome e miséria que passava a população e a barragem 

de empréstimos aos pobres pelos bancos, começou uma pequena experiência 

numa aldeia perto de Jobra, em que consistia em emprestar 27 dólares para 

negócios simples, como a plantação de arroz e bamboo. Ele verificou que 

quem pedia estes pequenos empréstimos, sem terem oferecido de início 

qualquer colateral, conseguia pagá-los e tinha lucros. Estes empréstimos eram 

pagos diariamente. Foi então o início do microcrédito.  

Dados os bons resultados da experiência e com ajuda do Banco Central 

do Bangladesh, foi fundado o Grameen Bank (Banco de Aldeia) em 1976. 

O Grameen Bank adoptou como modelo o empréstimo concedido a 

grupos de indivíduos, o qual pressupõe que uma sucursal do Grameen bank 

atribua a um gerente e a vários colaboradores uma área com 15 a 22 aldeias 

de forma a conhecerem novos clientes para o banco. Após este contacto, são 
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formados grupos de 5 membros que são observados por um mês. Contudo, 

apenas dois são escolhidos para receberem o empréstimo com a condição de 

pagarem o montante da dívida e os juros num prazo de 50 semanas para que 

os restantes colegas de grupo possam também receber os seus empréstimos. 

Este mecanismo tem subjacente uma pressão moral nos dois primeiros 

indivíduos para que os restantes membros também recebam o seu 

microcrédito.  

As Nações Unidas promoveram o microcrédito, quando em 2005, 

declararam ser o Ano Internacional do Microcrédito. No ano seguinte, 

Muhammad Yunus recebeu o Prémio Nobel da Paz pelo reconhecimento do 

trabalho realizado no Grammen Bank. 

 

1.2 – O MICROCRÉDITO E A MICROFINANÇA 

 

Segundo Hollis e Sweetman (1998), o microcrédito ou o pequeno 

empréstimo a empresários, tornou-se num método popular e controverso de 

facilitar o desenvolvimento não só nos países pobres, mas também nas zonas 

pobres dos países mais desenvolvidos.  

O microcrédito é então uma concessão de crédito de pequenos 

montantes a pessoas, “que vivendo em situação de exclusão ou pré-exclusão 

e, não tendo acesso ao crédito normal do sistema financeiro, demonstram 

capacidade de poderem vir a desenvolver um negócio bem-sucedido” (Alves, 

2006), sendo o seu principal objetivo, segundo Aghion e Morduch (2005), a 

redução da pobreza e as mudanças socias. 
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Também o Grameen Bank sugeriu uma classificação abrangente de 

microcrédito, englobando dez categorias diferentes:  

A Forma tradicional de microcrédito informal (tais como agiotas, 

empréstimos de amigos e de familiares, lojas de penhores, crédito ao 

consumo no mercado informal, etc.); 

B Microcrédito com base em grupos tradicionais informais (tais como 

Tontin, su su, Rosca, etc.) 

C Microcrédito para atividades específicas nos bancos tradicionais ou 

especializados; 

D Bancos especializados em crédito rural; 

E Microcrédito cooperativo (crédito cooperativo, associações de 

poupanças e empréstimos, bancos de poupanças, etc.) 

F Microcrédito para consumo; 

G Microcrédito baseado em parcerias de Bancos e ONG (Organizações 

Não Governamentais); 

H Microcrédito ou crédito tipo Grameen; 

I Outros tipos de microcrédito desenvolvido por ONG; 

J Outros tipos de microcrédito desenvolvidos por outras entidades.  

In Yunus (2011) 

Contudo, com o aumento do rendimento também aumenta a capacidade 

para a poupança, e neste contexto surge a microfinança.  



Razões que levam uma empresa criada a partir do microcrédito a sobreviver 
 

14 

 

A microfinança não é só apenas o empréstimo de pequenos montantes, 

mas também os esforços das famílias de baixo rendimento para efetuarem 

poupanças e, por vezes, também seguros (Aghion e Morduch, 2005). 

Segundo Vonderlack e Schreiner (2002), a microfinança baseia-se na 

premissa de que as famílias pobres têm mais vantagem em terem contas 

poupança para fazerem face a emergências que possam ocorrer (por exemplo: 

despesas de casa, nascimento de um filho, livros e material escolar, 

reparações de casa, aniversários, morte, divórcio, roubo, doença, guerra, e 

perda de emprego). Por um lado, as poupanças necessitam de sacrifício das 

famílias e, por outro, levam à recompensa (juros).  

. 

1.3 – O MICROCRÉDITO E GÉNERO 

 

Um dos grandes problemas da sociedade é o facto de ser mais favorável 

ao homem do que a mulheres. Segundo Vonderlack e Schreiner (2002), as 

mulheres diferem dos homens, não só em altura mas também nas capacidades 

físicas. Esse facto permitiu que os homens usassem a violência para se 

imporem às mulheres, o que levou a subjugação das mulheres a ser aceite por 

ambos os sexos. 

Um dos principais objetivos no processo de desenvolvimento de todos os 

países no mundo é o de dar mais poder às mulheres (Hoque e Itohara, 2009). 

Neste século, a sociedade continua a dar a primazia aos homens no que se 

refere aos créditos, ou seja, as relações de género são levadas em conta na 

hora de atribuir um crédito. A tabela VII refere os principais obstáculos ou 
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restrições que as mulheres enfrentam. Uma das principais conclusões a que 

Johnson (2000) chega é a de que as mulheres solteiras são mais bem vistas 

perante a sociedade para lhe atribuir crédito, do que as casadas ou 

divorciadas. 

Perante estes factos, as mulheres têm mais preferência por contratos de 

microcrédito, com todos os fatores inerentes: pequenos montantes, sessões de 

treino, e reuniões semanais. 

Segundo Aghion e Morduch (2005), as principais vantagens de se dar 

créditos a mulheres são: 

 Mais cumpridoras no pagamento dos seus empréstimos; 

 Mais conservadoras nas suas estratégias de investimento; 

 Mais preocupadas com a educação e saúde dos filhos, do que os 

maridos; 

 Representadas como as mais pobres entre os mais pobres, sendo, 

muitas vezes, oprimidas pelos maridos e pelas normas existentes na 

sociedade. 

Contudo, de acordo com Aghion e Morduch (2005), quando se dá um 

crédito a uma mulher, o objetivo é o de reduzir a pobreza e, quando se dá a um 

homem, o objetivo é o de crescimento económico, pelo simples facto de o 

homem ser mais agressivo e tentar expandir o seu próprio negócio. Outro facto 

é o de que as mulheres mais velhas não têm tanta tendência de criar novos 

empregos. 
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2 – O MICROCRÉDITO EM PORTUGAL 

 

Durante a Cimeira Mundial para o Desenvolvimento que as Nações 

Unidas realizaram em Copenhaga (1995), Joana Veloso, que pertencia à 

Associação para a Cooperação entre os Povos, ouviu falar pela primeira vez 

em Microcrédito. Dois anos depois, Joana Veloso e Jorge Wemans estudaram 

a viabilidade da implementação em Portugal do microcrédito. Este projeto 

denominava-se “Projeto Direito ao Crédito” no qual se concluiu que era 

necessário a implementação do microcrédito por forma a colmatar as 

ineficiências da banca comercial e das políticas públicas. 

Então, em 1999, surge a Associação Nacional de Direito ao Crédito 

(ANDC) cujo principal objetivo é “lutar contra a pobreza e a exclusão através da 

criação de um sistema eficaz de crédito destinado à criação de microempresas 

ou de autoemprego para as pessoas que não têm acesso ao crédito bancário” 

(Viegas; 2002). Foi declarada como instituição de utilidade pública pela 

Declaração nº 294/2004 (2ª Série)1 do Diário da República.  

A ANDC realiza a intermediação entre promotores e as instituições 

financeiras, suas parceiras (Caixa Geral de Depósitos, Banco Espírito Santo e 

Millenium BCP) de negócio.  

Atualmente em Portugal, as condições de financiamento do microcrédito 

em Portugal são as condições sumariamente explicadas na Tabela I. 

 

                                                 
1 Declaração nº294/2004 (2ª Série) de 19 de Novembro de 2004 do Diário da República 
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Tabela I - Condições de Financiamento 

  BES CGD Millenium bcp 

Mínimo € 1.000 

Máximo € 10.000 + €2.500 

Duração 48 meses 

Tipo de 
prestação 

Mensal constante 

Taxa de juro Euribor (3 meses) + 
3% de spread 

Euribor (3 meses) + 
2% de spread 

Euribor (3 meses) + 
2% de spread 

Outras - Não exigência de garantias reais ao candidato 
- Exigência ao candidato de apresentação de um fiador, 
responsável por 20% do capital emprestado 

Fonte: Elaborado pela própria com dados da ANDC 

  

O valor máximo do microcrédito é 10.000€, porém, a partir do primeiro 

ano, o microempresário poderá pedir um reforço no valor de 2.500€, mas que 

se encontra sujeito a apreciação pela ANDC e pela aprovação do Banco. Outra 

característica dos montantes é a de que valores a partir de 5.000€ são 

disponibilizados em partes.  

O candidato não necessita de apresentar garantias reais, contudo 

necessita de um fiador que garanta 20% do capital emprestado em caso de 

incumprimento. 

 

2.1 – O MICROEMPRESÁRIO PORTUGUÊS 

  

O microempresário é um indivíduo que possui “uma forte vontade de 

melhorar a sua vida e um saber fazer específico, que possuam uma ideia com 

viabilidade económica, que estabeleça necessidades locais não satisfeitas, e 

que não tenham acesso às formas tradicionais de crédito” (Site BES, 2011). 
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Para se ser um microempresário em Portugal, o indivíduo deve: estar 

desempregado; ou ser empregado por conta de outrem que tenha como 

objetivo iniciar uma nova atividade ou ser um novo residente no país. 

Para melhor analisarmos as características do microempresário 

Português foram utilizadas as estatísticas disponibilizadas pela ANDC entre 

1999 a Abril de 2012. Entre 1999 e Abril de 2012, foram aprovados e 

creditados 1644 projetos, sendo o montante total concedido 9.296.587,68€.  

 A nível de distribuição geográfica (Figura A), a maioria dos 

microempresários encontra-se na região de Lisboa (32,54%), seguida pelo 

Porto com 11,13%, apresentando uma menor expressão na região da Guarda 

(1,09%) e em Portalegre (1,03%). 

Figura A - Distribuição Geográfica

Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 

 De acordo com as estatísticas da ANDC (Figura B), a maioria dos 

microempresários são mulheres (52,5%). Todavia, a diferença relativamente ao 

sexo masculino é de apenas 5%. 
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Figura B - Género dos Microempresários 

 

Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 

Em relação à faixa etária (Figura C), a maioria dos créditos (cerca de 

18%) foram atribuídos a indivíduos com a faixa etária entre os 25 e 29 anos. 

Como se pode constatar, o maior número de créditos atribuídos são a pessoas 

mais novas, o que pode ser explicado pelo empreendedorismo. 

 

Figura C - Faixa Etária

Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 
A maioria dos microempresários não chegou a ter um curso superior, 

sendo que cerca de 30% só possuíam o secundário (24,5%) ou então não 

47.5% 

52.5% 

Homem

Mulher

0.1% 

2.1% 

9.9% 

18.1% 
17.0% 

15.7% 

12.5% 
11.3% 

7.2% 

4.5% 

1.3% 
0.2% 0.1% 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%



Razões que levam uma empresa criada a partir do microcrédito a sobreviver 
 

20 

 

terminara o curso (5,6%). Existe também uma elevada concentração de 

microcréditos concedidos a pessoas com a escolaridade obrigatória completa, 

que em Portugal é o 9º ano de escolaridade. 

 

Figura D -Escolaridade 
 

 
Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 

Em relação às Nacionalidades (Figuras E e F) dos indivíduos que 

pediram microcrédito, a maioria são de Nacionalidade Portuguesa (86,86%) 

sendo que a minoria são de nacionalidades provenientes da Ásia (0,36%). 

 

Figura E - Nacionalidades Estrangeiras 

  

Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 
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Figura F - Nacionalidade Portuguesa 

  

Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 

2.2 – O SUCESSO/INSUCESSO DAS EMPRESAS DO 

MICROCRÉDITO 

 

Em Portugal, desde 1999 até Abril de 2012, foram abertos um total de 

1644 negócios. Destes negócios encontram-se ainda abertos 1101, sendo que 

543 já encerram as suas portas. Portanto, a nível nacional a taxa de sucesso é 

de 66,9%, sendo quase o dobro da taxa de encerramento (Tabela II). 

 

Tabela II – Taxa de Sucesso/ Insucesso em Portugal 

 Total Abertos Taxa de 
Sucesso 

Fechados Taxa de 
Encerramento 

Com mora 126 51 40,48% 75 59,52% 

Sem mora 375 315 84,00% 60 16,00% 

Amortizados 1072 712 66,42% 360 33,58% 

Vencidos 71 23 32,39% 48 67,61% 

 1644 1101 66,97% 543 33,03% 
Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 
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2.3 – AS DIFERENTES ATIVIDADES DAS EMPRESAS CRIADAS A 

PARTIR DO MICROCRÉDITO  

 
De acordo com as estatísticas da ANDC, as microempresas estão 

divididas em 17 categorias de CAE (Tabela III). A maioria dos microcréditos 

aprovados tem uma atividade de Comércio por grosso e a retalho (37,35%), 

sendo que ainda existem atividades que não possuem qualquer crédito 

aprovado (nomeadamente as alíneas B, D, T e U). 

 

Tabela III – Distribuição dos projetos creditados por CAE REV.32 

Actividades 

Secção  Total 1644  

A Agricultura, produção animal, caça, floresta, e 
pesca 

58 3,53% 

B Indústrias Extrativas   

C Indústrias transformadoras 166 10,10% 

D Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar 
frio 

  

E  Captação, tratamento e distribuição de água 5 0,30% 

F Construção 81 4,93% 

G Comércio por grosso e a retalho 614 37,35% 

H  Transportes e armazenagem 12 0,73% 

I Alojamento, restauração e similares 221 13,44% 

J Atividades de Informação e de Comunicação 41 2,49% 

K Atividades financeiras e de seguros 1 0,06% 

L Atividades imobiliárias 8 0,49% 

M Atividades de Consultoria, científicas, técnicas e 
similares 

74 4,50% 

N Atividades Administrativas e dos serviços de 
apoio 

51 3,10% 

O Administração pública e defesa 1 0,06% 

P Educação 42 2,55% 

                                                 
2
 Classificação Portuguesa das Atividades Económicas. Revisão 3, de acordo com o definido 

no Decreto-lei nº 381/2007, de 14 de Novembro 
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Q Atividades de saúde humana e apoio social 21 1,28% 

R Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

37 2,25% 

S Outras atividades de serviços 211 12,83% 

T Atividades de famílias empregadoras de 
pessoal doméstico e atividades de produção 
das famílias para uso próprio  

  

U Atividades dos organismos internacionais e 
outras instituições extraterritoriais 

  

Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 
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3 – METODOLOGIA 

 

 Este capítulo pretende descrever a metodologia utilizada pelos dados 

recolhidos na criação de um modelo econométrico que permita concluir quais 

as variáveis pessoais que levam uma empresa criada a partir do microcrédito a 

sobreviver, ou seja, identificar entre as variáveis “idade”, “habilitações 

literárias”, “estado civil”, profissão anterior” e “nacionalidade” quais as mais 

importantes no sucesso dos contratos de microcrédito. 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS  

 

 O autor Schrör (2006) estudou os fatores que determinam o sucesso e o 

crescimento de novas empresas, nomeadamente, os motivos que levaram a 

sua criação. Neste estudo concluiu que não só eram características pessoais 

(tais como a idade, o género, nacionalidade e as habilitações literárias), mas 

também o desejo de constituir a sua própria empresa e a sua experiência no 

ramo e na criação de empresas que faziam com que o negócio tivesse 

sucesso. 

 Como tal, e de acordo com Schrör (2006) e Fernandes (2010), podemos 

avaliar o sucesso de empresas pelas características pessoais de cada 

microempresária que reside na zona de Lisboa, pelo que as variáveis que 

pretendi escolher para efetuar a regressão logística são: 

 Idade – variável referente à idade do microempresário; 
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 Estado Civil – se o microempresário é solteiro, casado, viúvo, 

divorciado, separado ou se vive em união de facto; 

 Nacionalidade – se o microempresário é Português ou de 

nacionalidade estrangeira; 

 Habilitações literárias – sem escolaridade, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

Secundário Incompleto, Secundário, Bacharelato, Universidade 

Incompleto e Universidade; 

 Profissão anterior – se o microempresário era doméstico, trabalhador 

independente, trabalhador por conta de outrem, reformado, doméstica 

e trabalhador ambulante; 

 Sucesso – se o negócio encontra-se aberto ou fechado. 

 

3.2 – POPULAÇÃO ALVO 

 

 Neste estudo, definiu-se como população alvo indivíduos do sexo 

feminino da zona de Lisboa que tenham pedido microcrédito no período de 

1999 a Abril de 2012. Optou-se por este período, pois seria muito complicado 

avaliar mais de 1000 projetos em pouco tempo.  

 

3.2.1 – ANÁLISE DA POPULAÇÃO ALVO 

 

Na zona de Lisboa foram aprovados e creditados 283 projetos Após a 

sua análise, posso então descrever sumariamente as características da minha 

população alvo.  
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Em relação à taxa de sucesso/insucesso verifica-se que mais de metade 

tem o seu negócio aberto (Tabela IV). 

Tabela IV – Taxa de Sucesso/ Insucesso da População Alvo 

 Mulheres % 

Negócio Aberto 187 66,08% 

Negócio Fechado 96 33,92% 

 283  
Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 

 De acordo com os dados recolhidos da ANDC (Figura G), verifica-se que 

a maioria das empresárias tem mais que o secundário completo. Contudo, 

grande parte da população estudada tem apenas o 3º ciclo (24,38%). 

 
Figura G – Escolaridade da População alvo 

 

Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 

Em relação à faixa etária (Figura H) da população, ela apresenta uma 

elevada concentração entre os 35 e 40 anos (18,73%). Comparando estes 

dados com os nacionais, verifica-se que as mulheres são tendencialmente mais 

velhas quando pedem o crédito na zona de Lisboa. 
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Figura H – Faixa etária da População alvo 

  

Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 

Analisando as nacionalidades da população em estudo (Figura I), 

podemos concluir que a maioria é de nacionalidade portuguesa (76,68%). 

 

Figura I – Nacionalidade da População alvo 

 

Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 

 A nível do estado civil (Figura J) das empresárias só foram registados 

cerca de 223 dados, sendo que 48,43% é solteira.              
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      Figura J – Estado Civil da População alvo 

 

Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 

 Também os dados da profissão anterior da população encontram-se 

incompletos, tendo cerca de 219 amostras. Como se pode ver na tabela V, a 

maioria das microempresárias encontrava-se em situação de desemprego 

(43,38). Apenas cerca de 6,85% era trabalhador por conta de outrem. 

Tabela V – Profissão anterior da População Alvo 

Desempregado 95 43,38% 

Trabalhador Independente 23 10,50% 

Trabalhador por conta de outrem 15 6,85% 

Outro 86 39,27% 

Total 219 100% 
Fonte: Elaborado pela própria, com fonte nas estatísticas da ANDC de 1999 a Abril de 2012 

 

3.3 – MODELO 

 

 O modelo a utilizar nesta tese de mestrado tem como variável 

dependente o sucesso da empresa (S). Esta variável assume apenas dois 

valores, o 0 caso o negócio da microempresária se encontra encerrado (ou 
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seja, que não apresenta sucesso) e 1 caso ainda esteja aberto. Pelo que, e de 

acordo com Fernandes (2010), o modelo a utilizar será de regressão logística. 

 O modelo de regressão logística é uma técnica estatística que tem como 

objetivo criar um modelo que permita a previsão de valores tomados por uma 

variável binária a partir de variáveis dependentes, que podem ser binárias ou 

contínuas. Em relação a outras regressões, tais como a regressão linear, a 

diferença reside no facto da variável dependente ser categórica. 

 A fórmula de cálculo da probabilidade de uma regressão logística é dada 

pela seguinte expressão: 

(1) P(y = 1|x) = P(y = 1|x1, x2, ..., xk)
3 

em que x são as características das microempresárias.  

 

 O modelo a utilizar da regressão logística é o seguinte: 

(2) P(y = 1|x) = G(β0 + β1x1 + … + βkxk) = G (β0 + xβ)2, 

em que 0<G(z)<1 e xβ= β1x1 + … + βkxk 

 

Mas como se pretende saber qual o grau de efeito da variável 

independente na variável sucesso, utiliza-se a seguinte fórmula: 

(3) G(z) = exp(z)/[1 + exp(z)] 

Como tal e baseando-me em Fernandes (2010) e Schrör (2006), o 

modelo que se utilizou para se estimar o sucesso da empresa é o seguinte: 

                                                 
3
 Em Fernandes (2010), A Importância do Género no Desenvolvimento das actividades do 

Microcrédito: Caso Português 
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(1) S= β0 +β1age+ β2por+β3junto+β4des+β5tabi+β6habl1+ β7habl2+ β8habl3+ 

u 

Em que: 

 S – é 1 se o negócio está aberto e 0 se está fechado; 

 age – variável referente à idade da microempresária; 

 junto- é 1 se a microempresária estava casada ou vivia em união de 

facto e 0 se tiver outro estado civil; 

 por – é 1 se a microempresária é portuguesa e 0 se for de outra 

nacionalidade; 

 des – é 1 se a microempresária estava desempregada e 0 se for outra 

situação; 

 tabi – é 1 se a microempresária era trabalhadora independente e 0 se 

for outra situação 

 habilitações literárias4– é uma variável que se encontra assim 

explicada:  

o habl1 – assume valor 1 se a microempresária tem escolaridade 

inferior ao 9º ano e 0 se for outra situação; 

o habl2 – assume valor 1 se a microempresária tem como escolaridade 

o 3º ciclo ou secundário incompleto e 0 se for outra situação; 

o habl3 – assume valor 1 se a microempresária tem como 

escolaridade o secundário e 0 se for outra situação; 

                                                 
4
 Utilizaram-se 4 variáveis binárias pois não foi possível quantificar quantos anos de 

escolaridade a microempresária tem. 
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o habl4 – assume valor 1 se a microempresária tem como 

escolaridade formação superior ao secundário e 0 outra 

situação; 

 u – erros da regressão. 

 

4 – RESULTADOS 

 

4.1 – MODELO PROPOSTO 

 

 De forma a estimar a regressão logística, utilizou-se o programa SPSS, 

contudo, a amostra utilizada foi apenas de 219 observações. Esta situação 

deveu-se ao fato de não ter os dados completos de certas variáveis que utilizei 

(estado civil e profissão anterior). 

Os resultados obtidos encontram-se descritos na Tabela VI. 

 

Tabela VI – Resultados Econométricos 

Variáveis B S.E. Sig. Exp(B) 

C ,543 ,727 ,455 1,721 

idade ,003 ,014 ,810 1,003 

Por ,716 ,345 ,038 2,046 

junto ,533 ,361 ,141 1,703 

Des -,900 ,310 ,004 ,407 

Tabi 1,003 ,804 ,212 2,726 

HabL1 -,397 ,487 ,415 ,672 

HabL2 -,331 ,470 ,482 ,718 

HabL3 -,374 ,524 ,476 ,688 
Fonte: Elaborado pela própria 
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Com estes dados podemos observar que as variáveis que mais 

contribuem para o sucesso do microcrédito, em mulheres da região de Lisboa, 

são a nacionalidade e o facto de estar desempregada. 

 O facto de a microempresária ter estado no desemprego, faz aumentar o 

sucesso do negócio em 28,93%, mantendo tudo o resto constante.  

 Em relação à nacionalidade, verifica-se que as mulheres de 

nacionalidade portuguesa têm mais probabilidade de terem sucesso (67,17%), 

ceteris paribus. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

  Atualmente, a grande maioria dos projetos de microcrédito têm sucesso, 

apresentando uma taxa de 66,97%. Na minha amostra, a taxa de sucesso 

ronda os 66,08%, valor este que se aproxima da estatística nacional já 

mencionada anteriormente de que os microempresários em Portugal são, 

sobretudo, mulheres residentes no distrito de Lisboa. 

Como apresentado no capítulo 4.2, as variáveis mais importantes no 

sucesso de um microempresário são a nacionalidade e o facto de ser 

desempregada. Contudo, estes resultados desviam-se da opinião de Schrör 

(2006) de que as variáveis mais importantes para se ser um empresário de 

sucesso são a idade e as habilitações literárias. Ele afirma que a idade é uma 

forma de a empresa crescer mais rápido e as habilitações literárias, pois 

ajudam a superar tarefas administrativas. Já para Fernandes (2010) as 

variáveis mais importantes são o estado civil e as habilitações literárias na 

população que abrange microempresários de ambos os sexos e de várias 

regiões do país.  

A variável nacionalidade tendo sido estatisticamente significativa na 

minha população alvo, não tem sido objeto de grande discussão na literatura. 

Ser portuguesa faz aumentar a probabilidade de o negócio ter sucesso, talvez 

pelo fato da aproximação da língua e talvez permita mais facilidade de 

implementação do negócio em determinado local. 

Em relação ao desemprego, Schrör (2006) afirma que as mulheres criam 

a sua própria empresa para gerar riqueza, mas também para fugir ao 
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desemprego. Pelo que, os meus resultados permitem concluir que uma 

microempresária que esteve numa situação de desemprego, tenha mais 

probabilidade de ter sucesso. Pode ser explicado, talvez pela motivação da 

própria microempresária, que se vendo numa situação de desemprego terá 

mais empenho para manter o seu próprio posto de trabalho.  

Infelizmente, os resultados desta tese não permitem aconselhar as 

futuras microempresárias de Lisboa sobre o que devem ou não mudar ou fazer 

para que venham a ter sucesso. No entanto, espera-se que possa servir de 

esperança para os que se encontram numa situação de pré-exclusão, como é a 

do desemprego. 

Ao finalizar esta tese uma pergunta impõe-se: será o microcrédito um 

mecanismo para dinamizar a economia portuguesa com a criação de novas 

empresas e postos de trabalho. 

   

 
  



Razões que levam uma empresa criada a partir do microcrédito a sobreviver 
 

35 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aghion, Beatriz Armendáriz de e Morduch, Jonathan (2005). The Economics of 

Microfinance. Massachusetts Institute of Technology. 

 

Alves, Manuel Brandão (2007). O Microcrédito: Anda na boca de toda a gente 

mas não basta. Revista Dirigir nº 99, pp. 38-40. 

 

Alves, Manuel Brandão (2006). O Microcrédito: Mais uma panaceia?, Revista 

Portuguesa de Estudos Regionais, 13, pp. 45-54. 

 

Ehlers, Tracy Bachrach e Main, Karen (1998). Women and the false promise of 

microenterprise. Gender and Society, 12, nº4, pp. 424-440. 

 

Fernandes, Joaquim Alarico Araújo (2010). A Importância do género no 

desenvolvimento das atividades do microcrédito: caso português. ISEG 

 

Grameen Bank (2011). What is microcredit?. Disponível em 

http://www.grameeninfo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&

Itemid=108. (Acesso em: 2012/3/15) 

 

Hoque, Mahmuda e Itohara, Yoshihito (2009). Women Empowerment through 

Participation in Micro-credit Programme: a case study from Bangladesh. Journal 

of Social Sciences, pp 244-250. 

http://www.grameeninfo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=108
http://www.grameeninfo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=108


Razões que levam uma empresa criada a partir do microcrédito a sobreviver 
 

36 

 

 

Hollis, Aidan e Sweetman, Arthur (1998). Microcredit: what we can learn from 

the past. World Development, 26, nº10, pp.1875-1891. 

 

Johnson, Susan (2000). Impact assessment in microfinance and 

microenterprise: Why and How. Development in practice, 10, nº1, pp.89-93. 

 

Mata, José e Portugal, Pedro (1994). Life duration of New Firms. The Journal of 

Industrial Economics, 42, nº3, pp. 227-245. 

 

Mata, José e Portugal, Pedro (2002). The survival of New Domestic and 

Foreign-Owned Firms. Strategic Management Journal, 23, nº4, pp.323-343. 

 

Mendes, Américo M. S. Carvalho et. al. (2007). Estudo de Avaliação do sistema 

de microcrédito em Portugal. Universidade Católica Portuguesa, Centro de 

Estudos de Gestão e Economia Aplicada. 

 

Murteira, Bento et al. (2002). Introdução à Estatística. Primeira Edição. 

McGraw-Hill. 

 

Schrör, H. (2006), The profile of the successful entrepreneur, Results of the 

survey ‘Factors of business success’, Statistics in Focus, Industry, Trade and 

Services, 29. 

 



Razões que levam uma empresa criada a partir do microcrédito a sobreviver 
 

37 

 

Viegas, Maria (2002). Microcrédito: Combate a pobreza. Revista Dirigir nº 79-

80, pp. 26-30. 

 

Vonderlack, Rebecca M. e Schreiner, Mark (2002). Women, Microfinance, and 

Savings: Lessons and Proposals. Development in Practice, 12, nº5, pp. 602-

612. 

 

Wooldridge, J. (2006). Introductory econometrics, a modern approach. Terceira 

edição. McGraw-Hill. 

 

Yunus (2006). Discurso de Prof. Muhammad Yunus, por ocasião da receção do 

Prémio Nobel a 10 de Dezembro de 2006. Disponível em: 

http://microcredito.com.pt/downloads/Documentos/Discurso%20de%20Yunus%

20na%20Confer%C3%AAncia%20no%20Polo%20Tecnol%C3%B3gico.pdf. 

(Acesso em 2012/03/23) 

  

http://microcredito.com.pt/downloads/Documentos/Discurso%20de%20Yunus%20na%20Confer%C3%AAncia%20no%20Polo%20Tecnol%C3%B3gico.pdf
http://microcredito.com.pt/downloads/Documentos/Discurso%20de%20Yunus%20na%20Confer%C3%AAncia%20no%20Polo%20Tecnol%C3%B3gico.pdf


Razões que levam uma empresa criada a partir do microcrédito a sobreviver 
 

38 

 

SÍTIOS DA INTERNET 

 

 Associação Nacional de Direito ao Crédito  www.andc.pt 

 Caixa Geral de Depósitos  www.cgd.pt 

 Banco Espírito Santo  www.bes.pt 

 Millenium BCP  www.milleniumbcp.pt 

 Diário da República  www.dre.pt 

 

 
 

  

http://www.andc.pt/
http://www.cgd.pt/
http://www.bes.pt/
http://www.milleniumbcp.pt/
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ANEXOS 

 

Tabela VII – Obstáculos/ Restrições que as mulheres enfrentam  

 

 
Fonte:  Johnson, Susan (2000), “Impact assessment in microfinance and microenterprise: Why 

and How” 
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