
Projeto Microcrédito  

Orientações para Empreendedores 

 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 

O projeto pretende estimular o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios 

nas comunidades atendidas pela Rede IVG, por meio da concessão de microcrédito e da 

formação dos empreendedores. 

Trata-se de um projeto piloto, uma primeira iniciativa de microcrédito realizada pelo IVG, em 

parceria com o Ministério Público do Trabalho (financiador) e o SEBRAE/SC (responsável pela 

formação das pessoas). 

 

INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

O processo de inscrição será realizado a partir do preenchimento de uma ficha de pré-inscrição 

e participação de entrevista. O formulário conterá informações pessoais e do negócio, de 

forma que possamos avaliar a condição familiar e o potencial do empreendimento. 

O formulário de inscrição está disponível no link: https://www.redeivg.org.br/microcredito 

Após recebidas as inscrições, a equipe do IVG, em contato com os parceiros, selecionará até 30 

empreendedores para participar da etapa de formação para a construção do plano de 

negócios. 

 

FORMAÇÃO DOS EMPREENDEDORES: 

O SEBRAE estará responsável por executar a fase de formação, que seguirá a seguinte 

programação: 

Dia 17/10: Oficina 1 - Comportamento Empreendedor 

Dia 24/10: Oficina 2 - Plano de Negócios (Canvas) 

Dia 31/10: Oficina 3 - Gestão Financeira (Canvas) 

Dia 07/11: Oficina 4 - Desenvolvimento de plano de ação (OKR) 

As oficinas serão realizadas semanalmente, de forma que na segunda quinzena de novembro 

os empreendedores possam ter a mão um plano de negócios pronto para apresentar a uma 

comissão avaliadora. 

 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS EMPREENDEDORES APTOS A RECEBER O MICROCRÉDITO: 

O IVG formará uma comissão avaliadora com competência para os empreendedores e seus 

respectivos planos de negócio, segundo os critérios definidos a seguir. 

https://www.redeivg.org.br/microcredito


1) Participação nas oficinas de formação e nos encontros de mentoria (obrigatório)  

2) Consistência e qualidade do plano de negócios 

3) Importância do faturamento do negócio na renda familiar 

4) Risco de inadimplência do empreendedor (histórico de “bom pagador”) 

5) Formalização do negócio como MEI ou outro 

6) Garantia de seguimento de leis e boas práticas trabalhistas 

A avaliação cuidará para que os recursos sejam destinados aos empreendedores de forma que 

o impacto da ação seja maior (maximização do faturamento/rentabilidade, ampliação de 

mercado), tendo ainda a responsabilidade com a capacidade de retorno dos recursos ao fundo 

para dar continuidade do projeto. 

 

CONCESSÃO DO MICROCRÉDITO: 

O resultado da lista de empreendedores beneficiados com o microcrédito será divulgado até o 

fim do mês de novembro. Os selecionados serão beneficiados também com 4h de mentoria do 

SEBRAE ainda em dezembro de 2022, possibilitando uma assessoria mais individualizada. 

Os recursos serão repassados pelo IVG a cada empreendedor de acordo com o valor 

necessário para atender o plano de negócios, até o limite de R$10.000,00. Não serão cobrados 

juros e o período de carência será negociado com cada empreendedor, variando entre 1 e 6 

meses. O prazo de pagamento será negociado individualmente, de acordo com o retorno 

planejado no plano de negócios, variando de 6 a 36 meses. 

Os empreendedores escolhidos assinarão um contrato com o IVG com os acordos definidos 

entre as partes e um termo de compromisso de que a empresa não incorrerá em práticas 

ilegais de trabalho (trabalho infantil, contratações informais, etc.). 

 

CRONOGRAMA: 

ETAPAS  DATAS  

Lançamento do projeto  03/10 

Inscrição dos empreendedores  12/out  

Divulgação da lista dos participantes 14/out 

Realização de oficinas de formação  17/10, 24/10, 31/10, 07/11  

Avaliação dos planos de negócio dos empreendedores  Até 30/nov  

Concessão de microcrédito Até 14/dez  

 

 

 


