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O Banco de Tecnologias Sociais
O Banco de Tecnologias Sociais – BTS – é uma base de informações
organizadas no site da Fundação Banco do Brasil, que disponibiliza à
sociedade soluções para demandas de água, alimentação, educação,
energia, habitação, meio ambiente, renda e saúde.

Finalista do Prêmio Fundação Banco do Brasil
de Tecnologia Social 2011
Parceria Institucional

As Tecnologias Sociais compreendem produtos, técnicas ou metodologias
reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que
representam efetivas soluções de transformação social. Podem aliar saber
popular, organização social e conhecimento técnico, para promoção do
desenvolvimento sustentável.

Jovem
Empreendedor:

O Prêmio
Com o objetivo de identiﬁcar e certiﬁcar as Tecnologias Sociais que compõem
o BTS, a Fundação Banco do Brasil instituiu, em 2001, o Prêmio Fundação
Banco do Brasil de Tecnologia Social.

Patrocínio

Realização

Ideias Renascendo em Negócios

Realizado a cada dois anos, o Prêmio reconhece e dissemina iniciativas
sociais que garantem melhores condições de vida para muitos brasileiros,
por meio da valorização da vida, da cidadania, da igualdade de direitos e do
espírito solidário, representando possibilidades reais de transformação social.

Acreditar

www.fundacaobancodobrasil.org.br

Glória do Goitá (PE)

Para saber mais sobre esta e outras Tecnologias Sociais,
acesse: www.fundacaobancodobrasil.org.br
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Como funciona a Tecnologia Social
Jovem Empreendedor: Ideias Renascendo em Negócios

Resultados
• 200 jovens empreendedores e empreendedoras atendidos

Para a Acreditar, entidade que desenvolve a tecnologia, o microcrédito é uma
forma de despertar nesses jovens e mulheres a cultura empreendedora. Por
isso, na base da tecnologia está um processo de mobilização e orientação dos
potenciais empreendedores, por meio de eventos especiais, cursos de capacitação e palestras nas escolas.

• Dos beneficiados, mais de 170 são grupos ou duplas produtivas
• Crescimento médio da renda em 6 meses de R$ 70 para R$ 300
• Tecnologia implantada em 4 municípios da região
• Fomento ao desenvolvimento da cultura empreendedora
• Estímulo a empreendimentos sustentáveis e ambientalmente corretos
• Valorização e empoderamento do jovem e da mulher

A conquista da independência financeira traz novas perspectivas para os jovens e mulheres beneficiados pela tecnologia. Eles passam a ver o futuro com
esperança e estabelecem vínculos duradouros com sua comunidade. Os conhecimentos aprendidos durante a implantação do negócio são disseminados
para outras áreas de sua vida, transformando, para melhor, a realidade de um
número ainda maior de pessoas.

Jovens e mulheres transformados pelo empreendedorismo
Apesar do rápido desenvolvimento em anos recentes, a região Nordeste
concentra mais da metade dos brasileiros que ainda vivem abaixo da linha
da pobreza. Faltam empregos formais e alternativas de geração de renda,
principalmente para os mais jovens. Nesse contexto, o poder de atração dos
grandes centros nas regiões Sul e Sudeste torna-se quase irresistível.
Em Glória do Goitá, na região da bacia do rio Goitá, uma nova geração de
jovens e mulheres empreendedores está despontando da Tecnologia Social
Jovem Empreendedor: Ideias Renascendo em Negócios. Com uma estratégia de microcrédito, combinada com a capacitação para a gestão financeira
e o acompanhamento integral dos novos projetos produtivos, a tecnologia
viabiliza a conquista da autonomia desses jovens, que encontram na região
o lugar ideal para viver, sonhar e produzir.
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Para mais informações
sobre esta tecnologia, contate:
No momento em que o jovem decide solicitar o empréstimo, tem início a segunda etapa, que é a elaboração de seu plano de negócio. O futuro empreendedor é auxiliado pelos agentes de crédito da Acreditar a formatar seu projeto,
verificando a viabilidade da ideia inicial e buscando a sustentabilidade social e
ambiental do novo empreendimento.
Quando o crédito é concedido, inicia-se uma nova fase da tecnologia, que é
o trabalho de acompanhamento do novo negócio. Em visitas periódicas, os
agentes da Acreditar prestam toda assessoria ao jovem. Isso garante a correta
aplicação dos recursos e o sucesso do novo negócio.

Acreditar
Rua José César de Albuquerque, 27, Apto. 101
Centro – Glória do Goitá (PE)
CEP 55.620-000
(81) 3658-1749
lilianprado.acreditar@gmail.com
www.acreditar.org.br
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