Blended finance: a cada R$10,00 doados,
o Pérola investe mais R$90,00 de capital próprio.

CRÉDITO PÉROLA
Missão: democratizar acesso a crédito ao
empreendedor no Brasil.
Produto: crédito produtivo, aquele usado
exclusivamente para investir no próprio
negócio.
● Condições justas (taxa, garantia, prazo)
● Atendimento respeitoso
● Educação financeira na prática.

FUNDO LEVANTE
Crédito de inclusão social é uma poderosa ferramenta
de combate à desigualdade. Porém, só empréstimo não
basta.
Vulnerabilidade
O micro e pequeno empreendedor são os mais
suscetíveis a sucumbir a qualquer crise (política,
econômica, sanitária, etc.). Praticamente não há
nenhuma rede de proteção financeira para esse
público.
Levante: fundo filantrópico que dá sustentação
ao crédito de inclusão social concedido pelo Pérola.

PRA QUEM É?
Micro e pequenos empreendedores, formalizados ou não.
Exemplos:

●
●

●
●
●

Negócios tradicionais, como salões de cabeleireiro, pequenos
centros de estética, comércios de bairro, restaurantes locais
Empreendedores de impacto da periferia: atuação em alimentação
orgânica, energia limpa, reformas não estruturais em casas de
moradores e educação, por exemplo.
Mulheres microempreendedoras: rendeira, boleira, manicures,
autônomas e muito mais.
Empreendedores refugiados e migrantes, que são vendedores
ambulantes, cozinheiros, professores, em sua maioria.
Negócios com impacto ambiental: cooperativa de reciclagem,
energia solar, agricultura familiar, etc.

COMO FUNCIONA O
FUNDO LEVANTE?

Em condições ideais:
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Empreendedor toma
crédito do Pérola

Paga as parcelas

Pérola empresta
para novos
empreendedores

Quando há imprevistos
01
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Empreendedor toma
crédito do Pérola

Tem alguma
dificuldade

Não consegue pagar
uma ou mais
parcelas
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05

06

Pérola oferece os
benefícios do
Levante

A dívida se torna um
compromisso moral

Mais empréstimos são
feitos para novos
empreendedores

As doações vão compor a rede de proteção financeira.
●
●

Alívio da pressão financeira para o empreendedor,
convertendo a dívida em um compromisso moral.
Fôlego para o Crédito Pérola que, ao invés de cobrir
a inadimplência, pode apoiar novos negócios.

UMA DOAÇÃO
QUE RENDE
● Blended finance: a cada R$10,00
doados, o Pérola investe mais R$90,00
de capital próprio.
● A característica fundamental do
microcrédito é o retorno do empréstimo.
Isso significa que o mesmo recurso é
usado em diversas operações.

Pelo micro e pequeno
empreendedor no Brasil
Pandemia agrava um cenário que já era ruim.
Desemprego
Empreendedorismo de necessidade: uma das únicas alternativas
dignas e, na grande maioria dos casos, a principal fonte de renda
para inúmeras famílias brasileiras.
Mais de 11,3 milhões de MEIs e mais 34,7 milhões de pessoas
trabalham na informalidade. (dados IBGE, out/2021).
Educação financeira e empreendedora na prática: todo o processo
é explicado e discutido com o tomador do empréstimo, levando em
consideração sua história, suas capacidades, seu ramo de atuação e
suas necessidades.

Pelo Crédito Pérola
Doação: cobertura da inadimplência + novos empréstimos
Renovação de doações: o mesmo recurso passa por
diversos beneficiados.
A possibilidade de apoiar mais negócios com foco em
desenvolvimento socioambiental

Pela Recompensa
Doações até R $200: menção honrosa em stories coletivo.
Doações de R$200 a R$500: menção honrosa em stories individuais.
Doações de R$500 a R$1.000: selo digital de apoiador Crédito Pérola com
validade de 2 anos para incluir em assinatura de e-mail + post individual.
Doações de R$1.000 a R$2.000: certificado físico de parceiro Crédito
Pérola + selo com validade de 2 anos para incluir em assinatura de e-mail +
post individual de + espaço nas mídias sociais do Crédito Pérola para
compartilhar um vídeo contando porque apoiou o Projeto Levante.
Doação única de R$2.500 ou mais: certificado digital de parceiro Crédito
Pérola + selo com validade de 2 anos para incluir em assinatura de e-mail +
post individual de agradecimento + espaço nas mídias sociais do Pérola
para compartilhar um vídeo contando porque apoiou o Projeto Levante +
quadro Sororidade, de Daniela Leite Silva.
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