
PLANO DE TRABALHO    
 

1 - DADOS CADASTRAIS: 

Entidade Proponente: Instituição Comunitária 
de Crédito Central Nome Fantasia – Imembuí Microfinanças 

Endereço: Rua Riachuelo, 72  
 

SITE: www.imembuimicrofinancas.org 
E-mail: 
imembui@imembuimicrofinancas.org 

Cidade: Santa Maria – RS      CEP: 97050-010 Telefone: 55 3217 4546 

Nome do Responsável: Arlimar Silveira de 
Oliveira CPF: 143.569.610-72 

Carteira de Identidade: 8010537333 SSP-RS CARGO: Diretor Geral 

Endereço: Rua Appel, 1683    CEP: 97015-030 Telefone: 55 98404 9886 

1.1 PERÍODO DE EXECUÇÃO 

  INICIO: De acordo com o estabelecido pela secretaria  FIM:  De acordo com o estabelecido pela 
secretaria     

IDENTIFICAÇÃO DA ICC CENTRAL: A Instituição Comunitária de Crédito Central tem como 
Missão “Atuar como parceira dos empreendedores, formais e informais, do Rio Grande do Sul, 
na concessão de microcrédito produtivo e orientado, contribuindo na geração de trabalho e 
renda visando o desenvolvimento social, econômico e ambiental”. É uma OSCIP de 
Microcrédito Registrada no Ministério do Trabalho sob o número 46933.000301/2007-98 
autorizada a operar com o Microcrédito Produtivo Orientado, nos termos do parágrafo único 
do art. 2º da Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, que instituiu o Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO. Os serviços microfinanceiros oferecidos pela ICC 
possuem características específicas, sobretudo, no que se refere ao movimento de pequenas 
somas de dinheiro que se destinam, predominantemente, às pessoas de baixa renda, em boa 
parte, excluídas do Sistema Financeiro tradicional.  

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 TÍTULO DO PROJETO: CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO E 
ORIENTADO COM NORMAS DO PNMPO – Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo e Orientado. 
2.2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:  o crédito deverá: 
 Possuir um baixo custo de transação para o cliente e um custo operacional o mais reduzido 

possível. 
 Possuir condições diferenciadas (mais flexíveis e adequadas) das adotadas pelo Sistema 

Financeiro tradicional, de forma a atingir a clientela sem acesso a esse sistema.  

Finalidade do Crédito 

 Capital de Giro: Destinado à aquisição de mercadorias, matérias primas e insumos. No 
caso de solicitação de capital de giro para outras necessidades o pedido será analisado 
especificamente pelo Conselho de Administração da Instituição. 

 Capital Fixo: Destinado a: 
 Aquisição de ferramentas, máquinas, móveis, utensílios, equipamentos novos ou usados; 
 Construção, ampliação ou melhoria das instalações do negócio 
 Conserto de máquinas, ferramentas, equipamentos e veículos utilitários  
 Relocalização do empreendimento. 

Público alvo da IMF: 

A ICC tem como público alvo, empreendedores de baixa renda dos setores formal e informal, 



que tenham o seu próprio negócio como uma alternativa de sobrevivência e geração de renda 
familiar, atuante nas áreas de produção, comércio e prestação de serviços. 
De um modo geral, os clientes da ICC são trabalhadores de pequenos empreendimentos, 
formais e informais, com dificuldade de acesso ao mercado creditício convencional, já 
proprietários ou iniciantes de uma microunidade econômica que podem ser segmentados por: 
a – Sobrevivência: unidades econômicas que não geram excedentes, remunerado apenas o 

trabalho de seu proprietário, garantindo a sobrevivência de sua família; 
b – Acumulação Simples: unidades econômicas que embora retendo e investindo parte dos 

lucros reproduzem a mesma escala de produção ou ligeiramente acima desta, 
c – Acumulação Ampliada: unidades econômicas que a médio ou longo prazo conseguem 

gerar crescimento no volume de produção, no número de empregos/ocupações e ativos 
fixos. 

A ICC busca estimular o empreendedorismo, criar e fortalecer os pequenos negócios e 
empreendimentos econômicos das mais variadas áreas, especialmente os proprietários de 
unidades produtivas familiares presentes nos setores de:  
 Produção (alimentos, vestuário, móveis, calçados, artigos de limpeza, cerâmica, bijuterias, 

bordados, couro e assemelhados, etc.),  
 Comércio (comestíveis, armarinhos, confecção, sapatos, cerâmica em geral, tecidos e re-

talhos, utilidades domésticas, etc.) e  
Serviços (reparo de eletrodomésticos, conserto de móveis, de automóveis, salão de beleza, 
fotografia, etc.) criados por seus próprios protagonistas, como resposta à necessidade de 
trabalho e renda. 
 
3 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:  Contribuir para o desenvolvimento social, o combate à 
pobreza e o resgate da cidadania, proporcionando aos empreendedores formais e informais, 
condições de acesso ao crédito, viabilizando a auto-organização e o desenvolvimento dos 
empreendimentos de LAVRAS DO SUL /RS e Região. 
 
4 - OBJETIVO GERAL:  Tendo em vista que o principal objetivo dos programas de 
microcrédito é gerar trabalho e renda para o empreendedor, o presente projeto busca parceria 
de atendimento ao microempreendedor de crédito junto à Prefeitura Municipal de Rosário do 
Sul para ser empregado na geração do trabalho e renda e o fortalecimento do 
empreendedorismo no município de LAVRAS DO SUL /RS. 

5 - Objetivos Específicos:  
- Aumentar a capacidade de consumo dos empreendedores e suas famílias; 
- Fomentar o fortalecimento e criação de unidades produtivas, bem como a regularização 
daqueles que se encontram em atividade informal; 
- Contribuir para a redução da pobreza através do apoio à inclusão de homens e mulheres 
no processo produtivo e de consumo; 
- Estimular o empreendedorismo e a organização dos setores produtivos;  
- Estimular a democracia, participação e descentralização através da autogestão. 
 
PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE 
 
6 – METAS E RESULTADOS ESPERADOS: 
    6.1 Metas: 
      O valor a ser emprestado assim como o número de empréstimos a serem realizados 
dependerá do esforço que o município fizer para atingir o maior número de empreendedores 
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locais. Todos os tomadores de crédito que procurarem a sala do empreendedor serão visitados 
para a análise de crédito. 
    6.2 – Resultados Esperados:  
      Aumentar a capacidade de consumo dos empreendedores e suas famílias; Fomentar o 
fortalecimento e criação de unidades produtivas; Contribuir para a redução da pobreza através 
do apoio à inclusão de homens e mulheres no processo produtivo e de consumo, resgatando 
a cidadania; Dinamizar a economia local através da criação de redes de comercialização e 
serviços; Estimular o empreendedorismo e a organização dos setores produtivos; Estimular a 
democracia, participação e descentralização através da autogestão. O microcrédito tem um 
ganho muito grande, também, no resgate social, pois oportuniza trabalho digno como 
empreendedor. Podemos afirmar que o microcrédito tem um peso no fator segurança pública 
contribuindo com a autoestima e valorização do ser humano. O economista Muhammad 
Yunus, prêmio Nobel da Paz, em 2006, afirma que o empreendedorismo é uma solução 
mais eficaz do que programas assistencialistas, como o Bolsa Família, para reduzir a 
pobreza. Ele falou que “Dar dinheiro não é uma solução. É uma forma de mascarar o problema. 
Você deixa de ver o problema, porque as pessoas conseguem sobreviver, comer, se divertir. 
Parece que está tudo bem, mas não está, porque o dinheiro não é delas. Então, a doação de 
dinheiro é uma solução temporária e não permanente. Para termos uma solução permanente, 
as pessoas têm de cuidar de si mesmas. Só assim elas podem se tornar agentes ativas de 
mudança. As crianças de uma família que depende de subsídios crescem acreditando que não 
precisam trabalhar, que podem sobreviver sem ter de se esforçar para melhorar de vida. Essa 
não é uma solução permanente para o problema da miséria”. 
 
7 -  CAPACIDADE INSTALADA: 
Recursos Próprios e junto ao BNDES para suprir a demanda. O agente de crédito da Imembuí 
Microfinanças fará as visitas necessárias para atender a demanda gerada. 
 
8 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
        Possuímos um software (SIPWEB) que nos fornece as informações necessárias para 
avaliarmos mensalmente a quantidade de créditos, renda per capita, escolaridade, idade, 
projeções de novos empregos, gênero, tempo de atuação com microcrédito, etc... 
 
9 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 
        O recurso posto à disposição dos tomadores será oriundo da Imembuí Microfinanças que 
além de seus recursos próprios buscará financiamento junto a bancos tradicionais, como 
BNDES, OIKOCRED, BADESUL e CAIXA FEDERAL.   
        As despesas de viagem e visita de nosso agente de crédito ocorrerão por conta da 
Imembuí Microfinanças. 
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