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Áreas de 
Enfoque do da 
TRF
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No #Rotary, pessoas 
de todos os 
continentes e 
culturas 
#conectamos para 
trocar ideias, criar 
amizades, fazer 
contatos 
profissionais e 
trabalhar pelo bem 
de comunidades 
locais e 
internacionais.
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#Inspiramos à nossa 
famílias, amigos, e as 
nossas comunidades, 
com o nosso exemplo, 
e nosso trabalho!

5



O #Rotary reúne 
talentos e ideias 
com o objetivo de 
#transformar e 
criar mudanças 
duradouras ao 
redor do mundo.
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No #Rotary, 
#salvamosvidas!
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O conceito

 Microcrédito - ideia desenvolvida 
pelo economista e banqueiro 
Muhammad Yunus, ganhador do 
Prêmio Nobel da Paz em 2006 e 
Rotariano honorário.

 A filosofia fundamental que existe 
por trás do microcrédito - Ajudar as 
pessoas se ajudarem - é a essência 
do Rotary.
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Agenda

 Antecedentes – A situação no DF e Entorno

 Experiência do Rotary em microcrédito

 Experiências de potenciais parceiros

 O Projeto - Subsídio Global - GG1864522

 Como o Clube se organiza para participar

 Contatos
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Base do Projeto:

PESSOAS EM 
AÇÃO:

promovemos o 
desenvolvimento 

econômico e 
comunitário!

COMUNIDADE

Processos Internos

Gestão de projeto Eficiência e eficácia

Patrocinadores e parcerias

Empresas e ONGs The Rotary Foundation

Aprendizado e crescimento

Capacitação Retenção e expansão
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Subsídio Global - Global Grant 
GG1864522
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Microcrédito Solidário para 
Fortalecer Comunidades 

do DF e entorno
Para embasar a decisão dos RCs e parceiros 

de participar do projeto
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1,00M

2,00M

0,50M
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Brasilia e 
Entorno

Região de Abrangência proposta do GG:

 Distrito Federal

 Municípios do Entorno em Goiás:
 Aguas Lindas de Goiás

 Cocalzinho de Goiás

 Formosa

 Luziânia

 Novo Gama

 Padre Bernardo

 Planaltina

 Santo Antônio do Descoberto

 Valparaíso de Goiás
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PDAD 2018 –
Distribuição da 
população e 
renda
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IBGE
PNAD 2018 –
Distribuição da 
população e 
renda
(Goiás)
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Conclusões 
sobre as 
estatísticas de 
Linha Base

 Alvos geográficos no DF: Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto 
das Emas, Estrutural, Varjão, e bolsões de pobreza em 
Gama, Paranoá, São Sebastião, Ceilândia (Sol Nascente). 

 Alvos Geográficos no Entorno (GO): Novo Gama, Valparaiso, 
Planaltina, Formosa, e Águas Lindas.

 O mercado potencial para microcrédito no DF e Entorno, 
baseado nas estatísticas sócio-econômicas apresentadas, é de 
quase 

30% da população,
composta de pessoas em idade produtiva, sem emprego 
declarado, a grande maioria de menos de 30 anos de idade, 
com renda familiar inferior a 2 salários mínimos.
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Aprox. 1 milhão de pessoas

Mais detalhes....



Conclusões 
sobre as 
estatísticas de 
Linha Base

 No DF, O Grupo 4 é o nosso alvo principal: 
Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas, SCIA–Estrutural e 
Varjão. Em 2018, a população do Grupo 4 era de 307.466 
pessoas (10,62%), com renda domiciliar média  de R$2.465. 

 Bolsões de pobreza em outras RA, classificadas no Grupos 2 e 
3, como é o caso de Gama, devem ser identificados através 
da metodologia de amostragem do PDAD e procurar aqueles 
abaixo do patamar de renda familiar inferior a R$2.465. Em 
2018, a população do Grupo 3 era de 1.263.766 pessoas 
(43,65%), com renda domiciliar média de R$ 3.106. 

 Para a região do Entorno no Estado de Goiás, serão utilizadas 
as estatísticas do IBGE Brasil em Síntese (2010), com as 
correções anuais a 2018, como linha base para equiparar as 
informações do PDAD 2018 do Distrito Federal.
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Conclusões 
sobre as 
estatísticas de 
Linha Base

 No caso dos municípios de Goiás, os níveis de renda são 
ainda mais baixos, e as estatísticas de economia e trabalho 
são preocupantes, sendo que o desemprego é pelo menos 
dois a três pontos mais alto que no Distrito Federal.

 Além das estatísticas económicas, as características do 
emprego e a sua conexão com a mobilidade, ou seja o 
deslocamento do trabalhador/empregado utiliza tempo 
significativo que consome esforço e recursos, são fatores 
importantes que diminuem o poder aquisitivo do potencial 
microempreendedor, e que pode também ser considerado 
um beneficio do projeto de microcrédito. 

 O mercado de microcrédito no Distrito Federal e Entorno é 
praticamente desatendido pelas instituições financeiras 
devido aos altos juros, incapacidade de avaliação dos riscos, 
e falta de capilaridade em acompanhamento. 

21



1000 (PT)
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605 (pt)

A partir de 01 julho 2018, TODOS os pedidos de subsídios globais 
DEVEM ter uma AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES DA COMUNIDADE
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Formulário de 
Avaliação da 
Comunidade
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Formulário de 
Avaliação da 
Comunidade
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6 passos para a 
sustentabilidade 
dos projetos

Para o Rotary, 
sustentabilidade significa 
oferecer soluções a longo 
prazo para problemas 
comunitários que podem 
ser mantidas pelos 
moradores mesmo depois 
de esgotados os fundos do 
subsídio.



Necessidades da 
comunidade

RCBI, através do NRDC Itapoã, avaliou as 
necessidades da comunidade, utilizando 
metodologias compatíveis com as recomendações 
da TRF.

O projeto de microcrédito apareceu com primeira 
prioridade entre 18 projetos comunitários 
propostos pela comunidade de Itapoã. 
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Necessidades da 
comunidade

O NRDC Itapoã foi formado em 23 de fevereiro de 2013. Já recebeu 
vários Subsídios Distritais, ajudou na organização de várias Ações Sociais 
do D4530, e elaborou vários projetos e propostas, entre elas, a de 
MICROCRÉDITO!



Agenda

 Antecedentes – A situação no DF e Entorno

 Experiência do Rotary em microcrédito

 Experiências de potenciais parceiros

 O Projeto - Subsídio Global - GG1864522

 Como o Clube se organiza para participar

 Contatos
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As experiências do 
Rotary com
projetos de
Microcrédito



Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Guia para a 
construção de 
programas 
sustentáveis de 
microcrédito

Lançado na 
RICON 2019 Hamburgo!
(Junho 2019) 



Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Apresentação: Como implementar projetos 
bem-sucedidos e sustentáveis de microcrédito



Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Apresentação: Como implementar projetos 
bem-sucedidos e sustentáveis de microcrédito



Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Apresentação: Como implementar projetos 
bem-sucedidos e sustentáveis de microcrédito



Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito

Launch Detroit
District 6400, Michigan, United States

http://www.launchdetroit.org
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Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Experiência do 
Rotary com 
projetos de 
Microcrédito
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Agenda

 Antecedentes – A situação no DF e Entorno

 Experiência do Rotary em microcrédito

 Experiências de potenciais parceiros

 O Projeto - Subsídio Global - GG1864522

 Como o Clube se organiza para participar

 Contatos

43



Parceiros

Apresentação de parceiros externos

Como pode fazer parceria com o 
Rotary?

Qual é o valor ou serviço agregado?
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Banco Central 
do Brasil
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SEBRAE
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Bancos e 
Cooperativas
de Crédito
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Bancos e 
Cooperativas
de Crédito
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Agenda

 Antecedentes – A situação no DF e Entorno

 Experiência do Rotary em microcrédito

 Experiências de potenciais parceiros

 O Projeto - Subsídio Global - GG1864522

 Como o Clube se organiza para participar

 Contatos
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Subsídio Global - Global Grant 
GG1864522
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Microcrédito Solidário para 
Fortalecer Comunidades 

do DF e entorno
Para embasar a decisão dos RCs e parceiros 

de participar do projeto



O que já foi 
feito até aqui

 Apresentação da proposta a vários Rotary Clubes (RC) de 
Brasília e entorno,

 Contato com RCs de outros países para fazer o match 
requerido pela TRF (cada clube se conecta a um clube do 
exterior, com ajuda do RCBI),

 Registro da proposta no portal da TRF tornando-a oficial,

 Começou a negociação dos valores com a CD TRF, 
para compor os 96 mil dólares pretendidos,

Negociação das bases de parceria com terceiros,

Mobilização do Núcleo Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário do Itapoã para elaboração de seus planos de 
negócio,

 Curso de educação financeira com materiais do BCB.
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GG1864522
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GG1864522

A matemática proposta do GG:
Cada clube do D4530 entra com média

de USD 1.500 (até 6 clubes)

Clubes parceiros internacionais entram 
com até USD 4.000 (até 5 clubes)

D4530 entra com USD 20.000

Distritos internacionais entram com 
USD 5.000 (pelo menos 3)

 TRF entra com USD ________ ?

9.000

20.000

20.000

15.000

35.000

Contribuição do Rotary: USD 99.000
(… e milhares de horas de trabalho voluntário!)
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OBJETIVO

Promover o desenvolvimento local de 
comunidades de baixa renda do Distrito Federal e 
Entorno, por meio de apoio financeiro e de 
mentores da área de negócios a 
microempreendedores individuais (MEI) que 
desejam abrir, melhorar ou ampliar seus pequenos 
negócios mediante empréstimos com taxas mais 
baixas do que as disponíveis no mercado 
financeiro local. 
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Publico Alvo

 Mulheres vítimas de violência doméstica, 
refugiados, e grupos vulneráveis que não tem 
acesso ao credito na praça mas que tem 
disposição a aprender a levar a frente um negócio 
ou atividade após receber treinamento e 
educação financeira.

 Lideranças comunitárias que participam em NRDC

 Microempresários que não cumprem os requisitos 
estabelecidos pelas instituições financeiras de 
crédito na praça, como bancos.
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Necessidades das 
comunidades que 
serão atendidas

Capacitação em educação financeira, 
planejamento financeiro, plano de negócios, 
gestão de negócios e empreendedorismo. 

Melhoria da renda familiar. 

Geração de novos postos de trabalho em 
pequenos negócios que serão constituídos ou 
ampliados.

Responsabilidade social e empresarial por meio de 
NRDC.

Observação: essas necessidades foram identificadas por 
rotarianos nas comunidades assistidas.
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Resumo

What? O quê?
When? Quando?
Where? Onde?
Why? Por quê?
How? Como?
How much?  Quanto?

 What?  O quê? 

 Financiar abertura ou expansão de pequenos 
negócios e provisão de capital de giro para 
microempresários através do programa NRDC do 
Rotary e parceiros no DF e entorno. 

 Financiar capital de giro a microempresários e 
pequenos negócios já estabelecidos nas 
comunidades assistidas pelo Rotary e parceiros 
no DF e entorno. 
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Resumo

What? O quê?
When? Quando?
Where? Onde?
Why? Por quê?
How? Como?
How much?  Quanto?

 When?  Quando?  2020 a 2022 (3 anos), 
podendo expandir após o recurso dar 2 voltas 
completas.

 Where?  Onde?   DF e entorno

 Why?  Por quê? 

 A dignidade se constrói com trabalho. 

 Os bons profissionais merecem uma chance.

 Nós transformamos e inspiramos vidas que 
fortalecem comunidades e conectamos com o 
sucesso.

 How much?  Quanto?   Até 5.000 reais...
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Resumo

What? O quê?
When? Quando?
Where? Onde?
Why? Por quê?
How? Como?
How much?  Quanto?

How?  Como? 
 Construção de parcerias externas ao Rotary: GDF, Banco 

Central, SEBRAE, Caritas, IMDH, Banco Comunitário 
Estrutural, Banco Palmas, Banco Afro, SICOOB, Banco BRB 
(Prospera), Santander...

 Parcerias internas ao Rotary: outros clubes, RAGM, 
LaunchDetroit e outros.

 Fortalecimento e diversificação dos RCs parceiros do 
projeto com novos associados: economistas, advogados, 
contadores, assistentes sociais, etc. 

 Parcerias com RC do exterior: EUA, Colômbia, Uruguai, 
Itália, Áustria, Luxemburgo, Espanha

 Formação de NRDCs em cada região do DF e entorno: 
NRDC-Itapoã...
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... MENTORES!  Rotarianos e pessoas de negócios!



Resumo

What? O quê?
When? Quando?
Where? Onde?
Why? Por quê?
How? Como?
How much?  Quanto?

How much?  Quánto? 

USD 99.000,00
 Ao câmbio de hoje, aproximadamente R$550.000,00 
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... Só pra começar... 



Exemplos de 
negócios que 
têm mais 
aderência a este 
projeto:

 Interessado em montar um pequeno negócio relacionado às 
áreas de enfoque do Rotary (educação básica, saúde, 
desenvolvimento econômico e comunitário, construção da paz e 
mediação de conflitos, água e saneamento). 

 Interessados em montar pequeno negócio relacionado a 
prioridades da comunidade: reciclagem, produção de mudas, 
escola, alimentos orgânicos, oficina de arte, creche...

 Interessados em reformar ou ampliar um pequeno negócio, 
para aumento da renda familiar. 

Toda proposta aprovada deverá desenvolver ou aprimorar um plano de negócio para 
aquela atividade, que comprove a viabilidade técnica, financeira e comunitária da 
proposta. 

É importante ressaltar que 70% dos recursos deste subsídio global serão utilizados para 
as prioridades de financiamento definidas pelas comunidades, de acordo com as 
necessidades locais.
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A escolha dos 
candidatos e 
critérios

 Apresentação do plano de negócios,

 Localização em área de abrangência de um dos 
Rotary Club parceiros,

 Capacidade de trabalho dos proponentes e 
familiares,

 Preenchimento do questionário da situação 
atual,

 Avaliação de idoneidade de crédito,

 Estar na faixa de até 5 mil reais (para projetos de 
investimento) e apresentar uma proposta de 
retorno sustentável para ambas as partes.
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Fatores motivadores 
das comunidades

Melhoria de renda. 

 Juros muito baixos ou “juros zero” dependendo do 
caso. 

A possibilidade de receberem capacitação gratuita. 

 Fortalecimento das lideranças locais.

 Acompanhamento e monitoramento gratuito de 
suas atividades. 

Divulgação gratuita de seus serviços ou produtos 
por meio dos NRDCs, rádio local e outros 
formadores de opinião, inclusive a administração 
regional ou prefeitura, conforme o caso.
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Depois que os 
fundos do GG 
rodarem 2 vezes...

 Os agentes financeiros já treinados são fundamentais para 
a continuidade. 

 O pequeno “escritório” que será montando no primeiro 
ano do projeto em cada comunidade e a remuneração 
mensal dos agentes financeiros locais garantirão a 
continuidade do projeto. Essas despesas (remuneração e 
escritórios) podem ser mantidas com o rendimento dos 
financiamentos pagos e com a parceria com as instituições 
parceiras de microcrédito. 

 Deve-se estudar a conveniência de criação de uma OSCIP 
específica para a manutenção da estrutura montada 
durante o projeto, que somente se extinguirá caso não haja 
mais pessoas necessitando de um apoio atraente para 
empreenderem seus negócios.
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Agenda

 Antecedentes – A situação no DF e Entorno

 Experiência do Rotary em microcrédito

 Experiências de potenciais parceiros

 O Projeto - Subsídio Global - GG1864522

 Como o Clube se organiza para participar

 Contatos
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Como o seu 
Clube se 
organiza para 
participar

 Faça uma avaliação da sua comunidade para saber 
se a sua região precisa de microcrédito

Patrocine a formação de um NRDC

 Identifique um parceiro internacional

 Treinamento no Seminário de Microcrédito

Captação de fundos de USD 1.500+

 Identifique pelo menos 2 Rotarianos do seu para 
trabalhar na finalização da proposta e participar 
do Conselho Gestor
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Agenda

 Antecedentes – A situação no DF e Entorno

 Experiência do Rotary em microcrédito

 Requerimentos da TRF para microcrédito

 O Projeto - Subsídio Global - GG1864522

 Como o Clube se organiza para participar

 Contatos
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Contatos 
principais

(coordenadores)

Nome Club Distrito Parceiro Função

Alberto Palombo Brasília 
International

4530 Clube Local

Alba Cristancho Sabino Bogotá
Multicentro

4281 Clube Internacional
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Contatos 
secundários
Rotary Club

D4530
(Comitê Gestor)

a confirmar

Nome Club

Richard Sabah, Pedro Contesini, Cacá Zinato, Julio Cardoso Brasília International

Rodrigo Souza Brasília 21 de Abril

Teres Virmond, Florentino dos Reis, João Pedro Ferraz Brasília Peninsula Norte

Silas Gomes, Luciana, Mary das Graças ValParaíso de Goiás Sul

Antônio Luiz Viana Ribeiro ParkWay Águas Claras

Danilo Ribeiro de Carvalho Taguatinga Oeste

Vicentina e Eugênio Lucena, Lázaro Moura, Juarez Malta Taguatinga Ave Branca

Wilson Fernando P da Silva Taguatinga Leste

Deuselis Braga André Taguatinga Sul

Denis Januário Ferreira da Silva Novo Gama

Delzuíta Coelho de Sousa Samambaia

Maria Delzuíte Ribeiro Assis Brasília Oeste

Samaroni Campos Branquinho Taguatinga

Leonel Gonçalves, Júlio Pimentel Brasília Leste

Paulo Florentino da Silveira Ceilândia

Demetrius Contoyannis Brasília Lago Sul

69



Contatos
internacionais

a confirmar

Nome Club

Alba Cristancho Sabino Bogotá-Multicentro – D 4281

Pedro Mejía Sandoval Bogotá-Multicentro – D 4281

Camilo Hernandez San Andres – D 4281

Martin Heilinger Modling, Áustria – D 1910

Luca Mazzucchi Lecco, Itália – D 2042

Carlo Krieger Echternach-Moselle – D 1630

Jose Luis Lopez RC Madrid International – D 2201

Ron Denham RC Toronto Eglinton – D 7070

Larry Wright RC of Taylor, Michigan – D6400

James Louttit RAGM – Microfinance and CD

Margaret Williamson LaunchDetroit, RC Detroit – D6400
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Parcerias fora 
do Rotary

a confirmar

Nome do Contato Instituição

Júlio Cardoso (RCBI) Banco Central

João Pedro Ferraz dos Passos (RCBPN) GDF - SDT

Maria da Abadia Teixeira de Jesus Banco Comunitário da Estrutural

Luiz Lesse Moura Santos SICOOB

Cristiane Baldo (RCBI) Banco BRB

Jossyely Campos Costa SEBRAE

Cristophe Schubert GDF - SEDEST
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Contatos

Alberto Palombo –
apalombo@rotarybrasiliainternational.org

 Julio Leite Cardoso –
jcardoso@rotarybrasiliainternational.org

Maria do Carmo (Cacá) Zinato –
mzinato@rotarybrasiliainternational.org

Telegram/Zap: +55 (61) 99196.8565
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Obrigado por estar 
aqui dispostos a 

sonhar um mundo 
melhor para a 

nossa comunidade!
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www.rotarybrasiliainternational.org

info@rotarybrasiliainternational.org

+55 (61) 99196-8565

7474


