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A cooperativa de crédito Sicredi, 
com 117 anos no mercado, inaugu-
rou, no dia 17, a primeira agência 
em Betim, na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte (RMBH). 
A arquitetura moderna do espaço 
já atende aos novos protocolos de 
segurança sanitária impostos como 
medida de combate à Covid-19.

O Sicredi tem mais de 4,8 mi-
lhões de associados, em 23 esta-
dos e no Distrito Federal, contando 
com mais de 1,9 mil agências, 
distribuídas em 108 cooperativas. 
De acordo com o gerente da Agên-
cia Betim,Walter Almeida Ferraz 
Athaydes, a escolha da cidade se 
deu pelo potencial econômico e 
uma economia forte baseada em 
indústria, comércio e serviços.

“O sistema Sicredi está em ex-
pansão em todo o Brasil e a área da 
RMBH é muito importante para nós. 
Estando em Betim, vamos atender 
ao associado de uma forma mais 
próxima e justa. O associado pros-
perando, a gente prospera junto. 
Assim fazemos nosso papel social. 
Queremos fortalecer o cooperati-
vismo aqui. Vamos inaugurar pelo 
menos duas agências ano que vem, 
em Belo Horizonte e Contagem. 
Podemos ter uma segunda agência 
aqui em Betim ainda em 2021 ou no 
ano seguinte”, explica Athaydes.

A agência aposta no modelo Fi-
sital (físico + digital). Além de um 
ambiente moderno e tecnológico, 

a proposta é oferecer a sensação de 
estar em casa com todo conforto e 
segurança. Quem quiser, pode usu-
fruir também da área de convivência 
e aproveitar para realizar tarefas de 
trabalho, com internet gratuita para 
os associados. A agência também 
oferece área externa de convivência 
e estacionamento exclusivo. Foram 
abertos oito postos de trabalho 
diretos.

“Prezamos por um atendimento 
humanizado, um bom pós-venda 

e, além de tudo, ter um preço justo. 
Estamos na contramão do mercado, 
enquanto grandes bancos estão fe-
chando agências, estamos abrindo. 
Claro que fomos impactados pela 
pandemia, o próprio layout das 
agências foi alterado, garantindo um 
espaço mais amplo, que permita que 
todos mantenham o distanciamento 
e os hábitos de higiene preconizados. 
Não vemos esse espaço como uma 
agência, mas um lugar para trocar 
ideias”, pontua o gerente.
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Mineira EmCash 
inicia operações 

oferecendo 
crédito coletivo

Em meio à pandemia, Sicredi inaugura agência 
em Betim dentro do modelo físico e digital
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Depois de dois longos anos de 
preparação, a fintech mineira Em-
Cash chegou ao mercado em plena 
pandemia. Com a autorização do 
Banco Central (BC) para o início 
das operações em maio, o primeiro 
produto a chegar ao consumidor 
foi o empréstimo peer to peer, 
conhecido como P2P. Essa é 
uma modalidade de crédito 
coletivo que une tomadores de 
crédito a investidores através 
de meios digitais, sem uma 
intervenção de bancos.

De acordo com o sócio-fundador 
da EmCash, Márcio Nunes, o obje-
tivo da empresa é conectar inves-
tidores e tomadores de crédito de 
forma ágil, simples, segura e 100% 
digital, oferecendo empréstimo com 
desconto em folha com uma das 
menores taxas de juros do mercado.

“A EmCash nasceu como uma 
spinoff de uma operação consolidada 
que possui mais de dez anos de 
experiência no mercado financeiro. 
Em 2018, começamos a pensar em 
como levar crédito para as pessoas 
de uma forma mais simples. Hoje, 

cerca de 70% do crédito tomado 
no Brasil está nas mãos de apenas 
cinco instituições. Essa concentração 
é um problema. Bem nessa época, 
o BC emitiu a regulamentação 
aprovando as fintechs. Estudamos 
muito bem essa legislação e en-
tendemos qual seria o caminho. Já 
nascemos digitais e com todo o nível 
de governança exigido. Foram dois 
anos desenvolvendo a plataforma 
e, no finalzinho de 2019, fizemos a 
conversão para sociedade anônima, 
como é exigido. Entramos com o pe-
dido no BC e esperamos sete meses 
pela autorização. No início do ano, 
começamos a fazer as simulações 
da operação, inclusive de segurança 
da informação”, relembra Nunes.

O foco da empresa são os tra-
balhadores da iniciativa privada. 
Em Minas Gerais, já tem parcerias 
com a Audaz, empresa de gestão 
inteligente do fluxo de mobilidade 
corporativa e de vale-transporte; 
e com a BRT, consultoria de BPO 
de Boutique. Conta também com 
representações em todas as regi-
ões do Brasil, exceto o Nordeste, e 
mantém o líder comercial baseado 
em São Paulo.

Claro que o caos trazido pela 
pandemia não estava nos planos de 
negócios da nova empresa antes de 
março, mas o cenário configurado 
a partir dali acabou por despertar 
novas potencialidades do modelo 
de negócios.

“Começamos a funcionar no auge 
da confusão. Tivemos que repensar 
muita coisa. Mas o efeito da polí-
tica de manutenção dos empregos 
estabelecida pelo governo federal 
acabou abrindo uma janela para a 
EmCash. As pessoas tiveram uma 

queda na renda, mas continuaram 
empregadas, então o empréstimo 
consignado passou a ser uma op-
ção segura e mais barata para elas. 
Nos posicionamos como um aliado 
do Recursos Humanos (RH) das 
empresas. Uma ferramenta para 
que ele oriente o colaborador para 
que ele não tome uma dívida cara, 
como no cartão de crédito ou cheque 
especial, ou até mesmo recorra ao 
agiota”, afirma.

Além de ser uma plataforma de 
crédito, a EmCash também opera 
como uma carteira digital (e-wallet) 
com acesso às principais operações 
do Sistema Financeiro Bancário, 
onde é possível visualizar o extrato 
completo das operações, realizar 
transferência entre usuários, pa-
gamento de boletos e contas com 
código de barras, resgate via TED e 
DOC, acesso à conta bancária, além 
de fazer transferências e pagamentos 
via QR Code.

O objetivo é que antes do final 
do primeiro semestre de 2021 a 
EmCash já passe a oferecer um 
portfólio completo de produtos 
bancários, inclusive a abertura de 
contas digitais. “Nosso plano está 
relacionado com o nosso propósito 
de fazer a operação bancária entre 
os investidores e tomadores de 
crédito, oferecendo remuneração 
maior. Vamos aumentar a carteira 
de tomadores, para atrair investido-
res, criando nosso próprio fundo”, 
completa o sócio da EmCash. 
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Investir em um mercado seguro 
e descomplicado é um desejo de 
todo empreendedor ou investidor. 
Em tempos de recessão mundial, 
como se anuncia para 2021, muita 
gente tem buscado formas de em-
preender nos Estados Unidos. Uma 
possibilidade é se tornar proprietário 
de uma rede de caixas eletrônicos. 
Diferentemente do que acontece no 
Brasil, lá essas redes são particulares 
e com um investimento a partir de 
US$ 100 mil é possível administrar 
dez máquinas sem sair do Brasil.

Há cinco anos sediada na Flórida, 
a ATM Club, empresa fundada 
por brasileiros, é especializada no 
desenvolvimento e gerenciamento 
de máquinas de redes de caixas 
eletrônicos nos Estados Unidos. De 
acordo com um dos fundadores, 
Francisco Moura Junior, o negócio 
é seguro porque não existem apor-
tes mensais para cobrir eventuais 
riscos ou prejuízos que venham a 
ocorrer. O giro é feito por meio das 
transações feitas nos caixas.

“Essa se mostrou uma forma 
interessante de investir também 
durante a pandemia porque, depois 
do primeiro aporte, a pessoa não tem 
mais que fazer outros pagamentos. 
Mesmo que os pontos estejam fe-
chados, ela não precisa pagar pela 
manutenção dos equipamentos. 
Se não há movimentação, ela não 
recebe, mas também não paga. 
Outro fator a favor é que os lugares 
que têm caixas foram considerados 
essenciais, então a maioria deles 
não fechou”, explica Moura Junior.

Nos Estados Unidos, quando uma 
pessoa retira dinheiro em um caixa 
eletrônico, paga uma taxa média 
de US$ 2,99 por saque, sendo que 
30% dessa taxa é transferida para 
o local onde o caixa eletrônico está 

instalado, em média 25% são utili-
zados para serviços de manutenção 
e administração e o valor restante 
é para o próprio investidor. Des-
sa forma, o proprietário do caixa 
eletrônico receberá US$ 1,34 por 
transação.

Presente em cidades como Or-
lando, Miami, Jacksonville, Nova 
York, Nova Jersey e São Francisco, 
o ATM Club tem uma rede hoje de 
aproximadamente 700 pontos de 
atendimento e o investidor pode 
formar uma rede própria, de acordo 
com o aporte inicial. A meta é fechar 
o próximo ano com mil máquinas 
em funcionamento. Atualmente, 
cerca de 35 investidores brasileiros, 
entre eles alguns mineiros, investem 
com o grupo.

“Geralmente a escolha dos pon-
tos é feita por nós. Temos uma 
equipe dedicada a captar os melho-
res lugares. Claro que se o futuro 
proprietário tiver conhecimentos 
aqui nos Estados Unidos ele pode 
participar dessa escolha”, pontua 
o sócio do ATM Club.

Apesar de investimentos lega-
lizados poderem facilitar o cami-
nho para a conquista da cidadania 
norte-americana por estrangeiros, 
esse não é o objetivo do negócio. 
Investimentos em redes de fran-
quias, por exemplo, são bastante 
acessados por quem tem interesse 
no visto EB-5.

“Não vendemos vistos enão te-
mos nenhuma ligação com empresas 
de visto. Temos alguns casos que 
usaram nosso modelo de negócios, 
e através de advogados de migração 
e conseguiram o visto E2. Podemos 
apoiar com a nossa assessoria, mas 
esse não é o nosso negócio. Uma 
coisa é um advogado de migração 
falar, outro somos nós. Somos mui-
to cautelosos com isso”, destaca o 
empresário.
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Modalidade dispensa intervenção de bancos

Essa se mostrou uma forma interessante de investir, afirmou Moura Junior

Athaydes: espaço não é só uma agência, mas um lugar para trocar ideias

Além de ser uma plataforma de crédito, a EmCash também opera como uma carteira digital, explica Nunes
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Adquirir rede de caixas 
eletrônicos nos EUA é opção 

para empreender na crise

Objetivo é conectar 
investidores e tomadores 
de crédito de forma 
100% digital, oferecendo 
empréstimo com desconto 
em folha com uma das 
menores taxas de juros
do mercado.
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