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PROJETO DE PESQUISA 

 

 

A CONCESSÃO DE MICRO CRÉDITO E O USO DE NUDGES: UM ESTUDO DAS DECISÕES 
ECONÔMICAS DE MICRO EMPREENDEDORES QUE SE SITUAM NA FAIXA DE POBREZA DA 
POPULAÇÃO 

Área de Concentração: CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Linha de Pesquisa: CONTROLE GERENCIAL E SUSTENTABILIDADE 

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 30/11/2018 

 
Descrição: Este estudo tem como objetivo analisar o efeito do uso do micro crédito e de nudges sobre o 
sucesso do negócio de micro empreendedores que atuem em ambiente de incerteza e que estejam na 
faixa de pobreza da população. Estudo publicado há quase duas décadas atrás, feito junto a empresas de 
médio e grande porte, mostrou que 50% das decisões que eram tomadas em seus ambientes 
organizacionais falhavam, apesar do uso dos modelos de decisão tidos como racionais. Essa cifra pode 
até ser maior se forem considerados os erros dos quais ninguém fica sabendo que ocorrem nas empresas 
de micro e pequeno porte, que atuam em ambientes de incerteza, que envolvem riscos, nos quais as 
decisões são tomadas em situação de pressão de tempo e cujos gestores são micro empreendedores (por 
necessidade ou por oportunidade) e que geralmente não têm conhecimento técnico, recursos ou 
informações sobre o ambiente no qual atuam. Quando esse micro empreendedor está na linha de pobreza 
da população tem-se mais um fator que propicia erro de decisão, pois estudos mostram que a pobreza 
influencia o padrão de decisão econômica das pessoas, levando-as à maior aversão ao risco e à propensão 
ao desconto intertemporal, preferindo o consumo imediato de uma recompensa ao invés de recompensas 
futuras, com maior ganho; estudos mostram que o uso de nudges relacionados à adesão ao micro crédito 
e à gestão desses recursos pode minimizar os vieses decisórios, otimizando as decisões relacionadas à 
aplicação do micro crédito. Em termos metodológicos o estudo terá três etapas: quantitativa, qualitativa e 
experimental, cada uma delas visando ao atendimento dos objetivos específicos do projeto. A análise dos 
dados deverá contemplar métodos quantitativos e qualitativos dependendo das etapas da pesquisa. Em 
termos de formação de recursos humanos, o projeto contempla dois trabalhos de conclusão de curso de 
graduação em Ciências Contábeis e em Administração, ambos com previsão de término em junho/2019; 
trabalho de mestrado conduzido pela aluna Barbara Padilha de Carvalho, com previsão de defesa em 
agosto/2019. Projeto se relaciona com projeto Liderado pela professora Ana Paula Matias Gama, da 
Universidade da Beira Interior (Portugal), financiado pela União Européia – Horizonte 20/20, de nr. 31246, 
no valor de ECU 222.964,47, aprovado em maio/2018 e com início em setembro/2018. 
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