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ABERTAS INSCRIÇÕES PARA PRÊMIO CITI MELHORES 

MICROEMPREENDIMENTOS  

 

Iniciativa patrocinada pela Citi Foundation reconhece empreendedores que tiveram seus 

negócios alavancados pelas microfinanças 

 

São Paulo, 18 de agosto de 2014 – O Citi anuncia o início das inscrições para uma das maiores 

premiações na área de microfinanças no mundo, o Prêmio Citi Melhores 

Microempreendimentos 2014, reconhecimento voltado a empreendedores que aproveitam o 

recurso do microcrédito para impulsionar o seu negócio. Em sua 9ª edição, a iniciativa 

patrocinada pela Citi Foundation e realizada pela Associação Aliança Empreendedora com 

apoio do Citi, tem como objetivo promover o papel desempenhado pelo microcrédito no 

desenvolvimento da economia brasileira e irá distribuir mais de R$ 35 mil em premiações.   

Para a categoria Microempreendedor, o reconhecimento será feito com base no faturamento 

anual de cada negócio: até R$ 60 mil, entre R$ 60 mil e R$ 180 mil e de R$ 180 mil a R$ 360 

mil, sendo que serão premiados três microempreendimentos, um por categoria, com prêmios 

de R$ 8.500. Também será premiado com R$ 12,5 mil aquele que for escolhido como 

Microempreendedor do Ano. A escolha dos vencedores será baseada em critérios como gestão 

sustentável, capacidade empreendedora e impacto socioambiental. 

Além dos microempreendedores, cinco agentes de crédito serão premiados com um tablet 

cada, sendo os quatro agentes que indicarem os microempreendedores vencedores e o agente 

com o maior número de inscrições. Já a diretoria da Instituição de Microfinanças (IMF) mais 

inovadora ganhará uma viagem, com todas as despesas pagas, para participação no 

FOROMIC – Fórum Interamericano de Microempresa, em 2015, promovido pelo BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. Para concorrer, a IMF terá que comprovar os benefícios 

que a inovação trouxe para a operação e o cliente final, além do impacto social causado. 

O Prêmio é uma iniciativa global que acontece em mais de 30 países. No Brasil, somente em 

2013, foram 882 microempreendedores inscritos e dez premiados entre os melhores e mais 

inovadores Microempreendimentos, Agentes de Crédito e IMFs.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dentre eles, Leila Oliveira Ribeiro Souza foi uma das vencedoras do Prêmio Citi Melhores 

Microempreendimentos 2013. Leila pensou até em desistir depois de montar sua escola de 

ensino infantil, mas superou os limites, investiu no empreendimento e ganhou na categoria 

Empreendedora do Ano. “Fico muito orgulhosa de ver os resultados. As pessoas falam da 

escola, da criatividade dos nossos projetos. É o resultado de muito trabalho e dedicação”, disse 

a empreendedora. 

O Prêmio Citi Melhores Microempreendimentos 2014 conta com o apoio da ABCRED 

(Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças), ABSCM 

(Associação Brasileira das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de 

Pequeno Porte), FOMIN (Fundo Multilateral de Investimentos), IFC (International Finance 

Corporation), GVcemf (Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV), 

PlaNet Finance Brasil, SEBRAE Nacional (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), Acción, Instituto Palmas de Desenvolvimento e Socioeconomia Solidária e Rede 

Brasileira de Bancos Comunitários. A iniciativa faz parte do calendário da Semana Global do 

Empreendedorismo, promovida pela Endeavor. 

As inscrições para o Prêmio Citi Melhores Empreendimentos são gratuitas e devem ser feitas 

até 12 de setembro no website www.pcmm.com.br, onde consta o regulamento completo da 

premiação. 

Sobre a Citi Foundation 

A Citi Foundation trabalha para promover o progresso econômico em comunidades ao redor do 

mundo, com foco em iniciativas que ampliem a inclusão financeira. Dessa forma, colaboramos 

com parceiros altamente qualificados para criar melhorias econômicas que fortaleçam famílias 

e comunidades de baixa renda. Por meio da abordagem “Mais que Filantropia”, os recursos de 

negócios e capital humano do Citi elevam nossos investimentos e impacto filantrópicos. Para 

mais informações, visite www.citifoundation.com ou 

citibank.com.br/institucional/sustentabilidade. 

Sobre o Citi 

O Citi, banco global líder, tem aproximadamente 200 milhões de contas de clientes em mais de 

160 países e jurisdições. O Citi disponibiliza para pessoas, corporações, governos e 

instituições uma ampla variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços 

bancários e de crédito ao consumidor, serviços bancários corporativos e de investimento, 

corretagem de valores, serviços de transações e administração patrimonial.  

Para mais informações sobre o Citi, favor acessar: www.citibank.com.br | Twitter: @CitiBrasil | 
YouTube: www.youtube.com/CitiBrasil | Blog: http://citibrasil.wordpress.com/ | Facebook: 
www.facebook.com/CitiBrasil 
 

http://www.pcmm.com.br/
http://www.citifoundation.com/
http://www.citibank.com.br/
http://citibrasil/
http://www.youtube.com/CitiBrasil
http://citibrasil.wordpress.com/
http://www.facebook.com/CitiBrasil


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sobre a Aliança Empreendedora 

Organização social que fomenta e apoia o empreendedorismo em comunidades de baixa 

renda, através de projetos de inclusão empreendedora, negócios inclusivos e disseminação da 

causa. Desde 2005 já apoiou mais de 18.000 microempreendedores em todo o Brasil 

oferecendo acesso a conhecimento, investimento, redes e oportunidades de mercado. Para 

saber mais, acesse o site: www.aliancaempreendedora.org.br, e acompanhe as ações através 

do fan page no Facebook: https://www.facebook.com/Aliancaempreendedora. 
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