BANCUADRA: OFERECENDO CRÉDITOS
COMUNITÁRIOS A RESIDENTES VULNERÁVEIS

Bancuadra é um projeto da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Medellín (Colômbia) que dá acesso a créditos
e educação financeira aos residentes de baixa renda
COMO FUNCIONA BANCUADRA?

Cidadãos e residentes de Medellín com mais de 18 anos criam
grupos de ao menos 10 pessoas, chamados de redes. Cada
usuário tem acesso a crédito que será quitado por toda a rede no
período de seis meses. O crédito pode ser usado para despesas
pessoais ou capital de giro em seus pequenos negócios. Os
participantes recebem visitas semanais ou quinzenais para aulas
de educação financeira.

POR QUE BANCUADRA É INOVADOR?

Bacuandra usa a confiança entre membros da comunidade
como garantia. As redes de participantes do Bancuadra são
criadas entre pessoas que já se conhecem e concordam em ser
fiadoras dos empréstimos de toda a rede. Com esse sistema,
Bancuadra pode oferecer segurança financeira a taxas de juros
baixas aos cidadãos vulneráveis que não têm acesso ao sistema
bancário.
O programa também oferece educação financeira aos usuários,
permitindo que eles aprendam as melhores práticas de gestão
financeira pessoal. As redes recebem acompanhamento durante
a vigência de todo o crédito, que pode ser renovado ao final de
um ciclo.
Com Bancuadra, Medellín foi uma das cinco cidades
ganhadoras do Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge,
em 2016, um concurso para apoiar líderes municipais a
pensarem grande, serem ousados e desenvolverem ideias
criativas - e compartilháveis - para enfrentar os principais
problemas urbanos

QUAIS DESAFIOS BANCUADRA PODE
AJUDAR SUA CIDADE A RESOLVER?
• Alto índice de residentes sem acesso ao sistema
bancário
• Alta taxa de uso de empréstimos ilegais pelos
residentes
• Baixo grau de educação financeira entre os residentes
• Baixo nível de coesão da comunidade entre
residentes de baixa renda

BANCUADRA EM TRÊS PASSOS

As redes do Bancuadra são
compostas por pelo menos
10 residentes. São as redes,
e não os indivíduos, que
solicitam e recebem crédito.

Cada membro de uma rede
recebe um crédito inicial de
cerca de 60 dólares (200.000
pesos colombianos). A taxa
de juros mensal é de 0,91%, e
os pagamentos acontecem
semanal ou quinzenalmente.
A rede não pode solicitar
uma nova rodada de crédito
até que todos os membros
paguem o empréstimo inicial
dentro de seis meses.

Agentes financeiros de
Bancuadra fazem visitas
domiciliares semanais ou
quinzenais às redes para
gerenciar pagamentos e
liderar aulas de educação
financeira. Os tópicos
incluem contabilidade, gestão
financeira e resolução de
conflitos. Os usuários devem
comparecer a pelo menos 12
aulas por ciclo de crédito.

QUAL É O IMPACTO DE BANCUADRA?

16.000

créditos distribuídos
entre 2016 e 2020

13.600
usuários
do projeto

14 p.p.

de redução no uso
de empréstimos
com agiotas entre os
membros do Bancuadra
(de 24% para 10%)

6 p.p.

de aumento na
probabilidade dos
usuários terem uma
reserva financeira (de
10,5% para 16,5%)

13 p.p.

dos usuários que
relataram melhorias
em suas condições
econômicas (de 46%
a 59%)

O QUE OS PARTICIPANTES DIZEM SOBRE BANCUADRA?
“Me sinto parte da sociedade,
importante e apoiada. Desde
que entrei em Bancuadra, tem
sido menos difícil lidar com a
minha deficiência visual.”
Ana María Alvarez, participante do Bancuadra desde
março de 2019

“Muitas vezes não dormia,
preocupada com a minha
dívida. Com Bancuadra, minha
família e eu pagamos todas as
dívidas com os agiotas”
Luz Elena Osorno, participante do Bancuadra desde
2019

“Bancuadra me permite cobrir
os custos da minha loja de
empanadas e me sustentar
financeiramente. Sinto-me
apoiado e seguro.”
Daniel Grisales, participante do Bancuadra desde
2018

QUER SABER
MAIS SOBRE
BANCUADRA?

Queremos disseminar a experiência de Bancuadra para outras
cidades ou organizações que enfrentam desafios semelhantes.
Nos envie um e-mail: liliana.galeano@medellin.gov.co
Nos siga no Twitter: @AlcaldiadeMed

