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“O microcrédito é uma das principais armas para a redução da
pobreza. É uma alternativa que, com pouco dinheiro, traz muito
resultado”, diz o chefe do Centro de Políticas Sociais da FGV, Marcelo
Neri. Segundo ele, com os cofres dos bancos que operam microcrédito
no Brasil mais abertos, cabeleireiras, manicures, salgadeiras,
comerciantes e donos de carrinhos de cachorro-quente conseguem
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investir, reinvestir e fazer seus lucros saltarem 13%, em média, a
cada 12 meses.
E apesar do porte “nano”, cada operação realizada entre cliente e
instituição financeira gera pelo menos uma nova ocupação. Para o
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levantamento, que virou até livro “Microcrédito – O Mistério
Nordestino e o Gramen Brasileiro”, Neri conta que analisou 14
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Com os bons resultados nos locais onde atua desde a sua
implementação – estados do Nordeste, norte de Minas Gerais e norte
do Espírito Santo -, no ano passado, o programa chegou à cidade do
Rio de Janeiro, fincando bandeira em favelas, como a da Rocinha. A
expectativa para 2011 é chegar a outros municípios fluminense e
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capitais do Espírito Santo e de Minas Gerais.
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focar o atendimento. Também vamos iniciar a capacitação de
funcionários para torná-los agentes de crédito”, detalha o
superintendente do BNB, José Mendes Batista, acrescentando que o
Crediamigo deve estar a todo o vapor até o meio deste ano. “Dois
pontos da cidade estão entre as prioridades. E um deles é o

Já é um membro?Fazer login

Aglomerado da Serra”, completa o analista da unidade de Acesso a
Serviços Financeiros do Sebrae-MG, Marcelo Barroso.
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Empréstimos sustentam negócios e mudam vidas
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Vendedor de biscoitos e salgados, hoje Derneval Gonçalves, seu Dedé,
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