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COMO O INSTRUMENTO MICROECONÔMICO DE MICROCRÉDITO INFLUENCIA O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA  

 
WEVERTON SELES COELHO NUNES  

ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO  
 

O microcrédito é a atividade no enquadramento das microfinanças, ou seja, as transações econômicas, 
estas são normalmente relacionadas a baixos monetários, que tem como objetivo prestar serviços de 
fornecimento de crédito, direcionado a empreendedores, formais ou informais que exercem ou buscam 
exercer uma atividade produtiva. Como dito o instrumento situa-se dentro do campo das microfinanças, 
setor este, que permite acesso a serviços financeiros de pequena escala, porem muito útil, pois há uma 
parcela da sociedade que historicamente ficou excluída do sistema financeiro tradicional. O 
microcrédito tem princípios e sua finalidade hodiernamente, as politicas públicas ao se debater com 
estratégias de desenvolvimento procura discutir mecanismos que fomentem e viabilizem a estruturação 
de um conjunto de elementos socioeconômicos, este movimento visa não apenas o empreendedorismo, 
mas também o desenvolvimento regional continuo e sustentável. Contudo o cenário atual demonstra 
que as políticas macroeconômicas acabam não alcançando a população mais carente. Demonstrando 
uma dicotomia e uma contrassenso, afinal a essência do microcrédito encontra-se vinculada ao seu 
papel na mitigação da pobreza e desigualdade social. Mantendo este sentido, o intuito deste trabalho se 
justifica na contribuição de estudos que buscam entender no sistema financeiro brasileiro a 
estruturação deste instrumento microeconômico, bem como seus tipos e exigências para ser tomado, e 
discutir como a disponibilidade de linhas de microcrédito pode influenciar no desenvolvimento regional. 
Toma-se por campo a Décima Região Administrativa do estado de São Paulo, Região de Presidente 
Prudente.  A pesquisa tem como objetivo contribuir com o grupo de pesquisa GDECOR no projeto 
Mechanism Designer, iremos verificar e definir o que é crédito e como funcionam os tipos de crédito 
para pequenos, com ênfase no microcrédito, tanto no âmbito urbano quanto no rural e sua influência 
como agente de impacto no desenvolvimento regional.  Diante dos fatos a serem abordados na 
investigação, se faz necessário como abordagem, a qualitativa e como metodologia a pesquisa 
bibliográfica. Por ser bibliográfica, também é exploratória e descritiva. O estudo terá como materiais, a 
fim de se retirar informações para esta pesquisa, livros a respeito do assunto, artigos científicos, 
dissertações, sites científicos que darão sustentação teórica ao artigo. O resultado que se espera 
encontrar é que quanto mais desenvolvida a estrutura financeira de microcrédito e maior 
disponibilidade de crédito de maneira coerente a população de menor renda o desenvolvimento 
regional torna-se possível.             
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EQUIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA: UMA ANALISE COMPARATIVA DA ULTILIZAÇÃO DO HEDGE  
 

IGOR MAURICIO ANDRADE DA SILVA  
ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO  

 
       A soja é de grande importância para a economia nacional e mundial, no cenário atual encontra-se 
produções cada vez maiores, porém o início dessa cadeia produtiva muitas vezes sofre perdas, por falta 
de conhecimento no momento de comercializar seu produto. Grandes produtores utilizam ferramentas 
de proteção, mas sojicultores de médio porte normalmente não. Este trabalho teve como objetivo 
demonstrar para estes agricultores as formas de se proteger das oscilações de preço do mercado. 
Evitando assim possíveis perdas e proporcionando uma simetria de informação na comercialização da 
soja. Utilizou-se para a pesquisa ampla pesquisa bibliografia para dar embasamento teórico em seguida 
foi feita uma análise quantitativa com espaço temporal de cinco anos para demonstrar os efeitos da 
utilização do hedge como proteção para a comercialização da soja. Como resultado encontrado 
percebeu-se ganhos médios para o sojicultor de USD 1,97 por saca para aqueles que utilizaram de forma 
correta a ferramenta. 

 


