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Prefácio

—  Sharon D’Onofrio, Diretora Executiva, The SEEP Network

Estamos em um ponto de transformação na evolução do setor de microfinanças. Governos de todo o mundo estão encampando a 
missão da inclusão financeira. Inovações tecnológicas vêm criando novas eficiências e apresentam oportunidades imensuráveis para es-
tender os serviços a novos mercados. Esses desenvolvimentos, entre outros, estão atraindo uma variedade maior de prestadores que, sem 
dúvida, alterarão o cenário financeiro. Essa evolução nos leva a refletir sobre o papel futuro das instituições de microfinanças e o grau 
em que elas podem responder às oportunidades e desafios que surgem. Embora poucos ponham em dúvida as contribuições pioneiras 
das IMFs e suas organizações de membros para a inclusão financeira durante a última década ou mais, é justificada a preocupação com 
o quanto elas estão preparadas para os novos desafios.

Temos o prazer de apresentar “Manter uma vantagem: o que será preciso para isso no contexto atual das microfinanças?”. As informa-
ções contidas neste relatório representam as ideias coletivas de 39 líderes de associações de microfinanças de 33 países da África, Amé-
rica Latina, Europa Oriental e Ásia. Essas associações são organizações de membros que representam um amplo espectro de prestadores 
de serviços financeiros que atendem a base da pirâmide. Conforme indicado pelo título do relatório, começamos com uma pergunta: O 
que é preciso? Nossa pesquisa procurou não só responder a essa pergunta, mas também, e talvez mais importante, avaliar o grau em que 
os representantes do setor estão fazendo a pergunta a si próprios.

Nosso objetivo com este estudo é produzir uma reflexão significativa sobre o papel das IMFs nesse cenário em transformação. Acredi-
tamos que a investigação e o debate são fontes de novos conhecimentos e fundamentais para melhorar a prática. A SEEP Network não 
está excluída dessa linha de questionamento. Como uma associação que atende o setor há quase três décadas, fomos testemunhas de sua 
maturação. Esse é um processo que implica uma evolução de papéis, tanto para a própria SEEP como para seus membros. Os achados 
deste estudo apontam claramente para a necessidade de uma estratégia associada a parcerias. Novos modelos de negócios capazes de 
aproveitar a tecnologia e entregar produtos com valor agregado em maior escala serão um produto de colaboração. Isso incluirá bancos 
comerciais, operadoras de redes móveis, agentes, companhias de seguros e outros.

As associações de microfinanças, em particular, estão em uma posição privilegiada para facilitar essas conexões. As associações podem, 
com base em seu conhecimento e entendimento profundos do setor, disseminar informações sobre o mercado e seus participan-
tes, identificar incentivos para que os atores do mercado assumam novos riscos e ajudar a construir a capacidade de ecossistemas de 
prestadores locais. Vemos esse papel de desenvolvimento do mercado como essencial para atender as necessidades do setor e assegurar 
a contribuição futura das IMFs para a agenda de inclusão financeira nos anos que estão por vir. Esperamos poder trabalhar ao lado de 
nossos membros para aproveitar essas importantes oportunidades. 

Para encerrar, gostaríamos de expressa nossa sincera gratidão à Citi Microfinance por sua liderança essencial para esta iniciativa e por 
sua parceria com a SEEP. Philip Brown, diretor administrativo da Citi Microfinance, ajudou a dar forma à visão deste projeto. Deborah 
Drake, do Council of Microfinance Equity Funds, ofereceu apoio e orientação igualmente valiosos. Por fim, quero parabenizar a equipe 
da SEEP e seus colaboradores no nosso quadro de membros por seu esforço e extraordinária dedicação.
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Prefácio do patrocinador

—  Philip Brown, Diretor Administrativo, Citi Microfinance

O título “Manter uma vantagem” e os resultados desta pesquisa abordam alguns dos desafios estratégicos enfrentados pela SEEP, suas 
associações de membros e suas IMFs membros. Eles evidenciam um nível de consciência e de visão de futuro que as mantém relevantes 
para os membros e clientes conforme o setor evolui. As microfinanças são um negócio de serviços financeiros. As tendências apresen-
tadas aqui não são novas e podem ser observadas na longa história da evolução e adaptação do setor de serviços financeiros. A linha de 
continuidades e mudanças dentro dos limites regulatórios continua a resultar em consolidação e no surgimento de modelos de negócios 
novos e aperfeiçoados para se adequar à entrada de novos atores no setor.

O relatório destaca duas tendências separadas e interconectadas: um foco nas necessidades diversificadas dos clientes e a importância 
de fazer bom uso das novas tecnologias. A tecnologia é fundamental para proporcionar os canais de distribuição eficientes e centrados 
no cliente necessários para alcançar adequadamente as comunidades pouco atendidas. A tecnologia é também essencial para a coleta de 
dados, análise e segmentação dos clientes requeridas para compreender e ajustar as ofertas de produtos aos diversos clientes de micro-
finanças. Qualquer que seja o modelo de negócio e a forma constitutiva das IMFs, os clientes e o alcance dos clientes estão no centro. 
Tecnologia e parcerias com o setor financeiro mais amplo e com outros prestadores de serviços são facilitadores que aceleram o alcance e 
a inclusão financeira.

Os principais prestadores de serviços de microfinanças tornaram-se parte integrante do setor financeiro formal. Em alguns mercados, 
foram categorizados como sistemicamente importantes. Por exemplo, estima-se que, em maio de 2013, os empréstimos a micro e 
pequenas empresas representavam 18% do total de empréstimos do sistema financeiro peruano. Assim sendo, os desafios com que se 
deparam os prestadores de microfinanças não são mais isolados ou exclusivos desse setor. As associações estão ficando mais integradas ao 
ecossistema financeiro formal, o que pode assumir diferentes formas, do apoio a serviços de proteção ao crédito à promoção de financia-
mento setorial para a possível inclusão de novos membros não-IMFs.

A Citi Microfinance tem satisfação em patrocinar esta pesquisa, porque as associações de microfinanças desempenharam um papel 
central na construção da capacidade e do alcance do setor de microfinanças. Esta pesquisa examina o cenário pela perspectiva delas. 
Agradecemos às 39 associações de 33 países em 4 regiões, representando IMFs que atendem 90 milhões de clientes, que contribuíram 
para a pesquisa. Parabenizamos a equipe da SEEP, especialmente Diana Dezso e Mariana Marinho, por conduzir este projeto do concei-
to até o relatório.

Embora os resultados da pesquisa sejam importantes, o valor deste relatório será determinado pela extensão em que ele puder promover 
a participação continua dos membros da SEEP no debate sobre os desafios estratégicos e incentivar as associações a refletir sobre seu 
papel atual e futuro. Isto pode estimular um maior diálogo com redes bancárias e associações locais a respeito de problemas comuns, 
para o benefício potencial de todos os prestadores de serviços financeiros.
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Sumário executivo
Os achados examinados neste estudo são uma contribuição para o debate atual sobre o desenvolvimento e o futuro do setor, ocasionado 
por uma série de dificuldades que afetaram o setor nos últimos anos: crises de superendividamento e retrocessos políticos em vários pa-
íses, disponibilidade mais limitada de recursos de doadores para o setor e a percepção de um desvio da missão em relação às suas raízes 
sociais originais. Nesse contexto, surgem duas questões fundamentais: as instituições de microfinanças podem permanecer relevantes e, 
em caso afirmativo, de que forma?

Este estudo analisa as tendências mais importantes no setor de microfinanças que afetam a capacidade das IMFs de executar suas 
estratégias, alcançar seus objetivos de negócios e construir e proteger seu valor. Ele oferece a perspectiva de vários países obtida a partir 
da experiência de 39 líderes de associações de 33 países em 4 regiões: África (23%), Ásia (18%), Europa Oriental e Ásia Central (21%) 
e América Latina (38%). Essas associações representam 3.730 instituições de microfinanças, que atendem 90 milhões de clientes com 
aproximadamente US$ 63 bilhões em empréstimos e US $14 bilhões em depósitos. O estudo enfatiza os aspectos em que as associações 
veem o maior impacto e influência no mercado e como seus membros respondem (ou não) a eles.

As associações de microfinanças, de modo geral, reconhecem e concordam quanto a seis tendências principais que afetam o setor:

1. Necessidades cada vez mais diversificadas dos clientes

2. Surgimento de novas tecnologias

3. Evolução do perfil de financiamento disponível para as microfinanças

4. Mudanças nas regulações financeiras

5. Redução da participação no mercado

6. Maior interferência política

As associações examinaram as tendências em três dimensões diferentes: 1) quanto elas acham provável que as tendências afetem a capa-
cidade das IMFs de permanecer relevantes, dado o modelo de negócios atual (relevância); 2) quanto elas acreditam que as IMFs estão 
preparadas para se adaptar às tendências (preparação); e 3) em que medida elas avaliam que cada tendência já está presente no mercado 
(prevalência).

Das seis tendências identificadas neste estudo, nossa análise revela que os desafios mais sérios para as IMFs provêm de duas questões 
fundamentais que se apresentam para o setor atualmente: do que os clientes realmente precisam e como as IMFs podem aproveitar as 
inovações tecnológicas para prestar serviços melhores. Essa conclusão baseia-se nas respostas das associações indicando que, nesses dois 
casos, as IMFs têm a maior defasagem entre o desafio que as tendências representam para a relevância das IMFs e o nível de preparação 
das IMFs para lidar com elas. Em resumo, quanto maior for o impacto da tendência e quanto menor for a preparação da IMF, maior o 
motivo para preocupação. Além disso, o grau de prevalência desses dois elementos no mercado acrescenta uma importante dimensão de 
urgência à discussão, intensificando a necessidade de que os atores se assegurem da capacidade de adaptação do setor como um todo.

Figura 1.  Principais tendências: Relevância, Preparação, Prevalência
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Significativos 85% das associações indicaram uma demanda crescente dos clientes por um conjunto mais amplo de serviços financeiros 
em seus mercados, o que representa um desafio importante para a relevância das IMFs. O estudo também mostrou um grau mais baixo 
de prevalência de novas tecnologias nos mercados (38%), sugerindo que a maioria das IMFs não está aproveitando suficientemente o 
potencial das tecnologias para melhorar a entrega dos serviços e a variedade de produtos, apesar de informarem que há várias atividades 
em andamento nesse sentido. Mais da metade das associações consideraram que seus membros não estão adequadamente preparados 
nessas duas áreas, o que justifica uma preocupação de que o impacto negativo potencial da não adaptação a essas duas tendências possa 
ser significativo e alterar o equilíbrio do desempenho das IMFs.

Embora as associações também tenham indicado um nível baixo de preparação das IMFs para responder a desafios de redução da par-
ticipação no mercado e maior interferência política, essas duas tendências não pareceram representar uma ameaça tão séria à relevância 
das IMFs e sua prevalência nos mercados é mais baixa. No caso de mudanças nas fontes e disponibilidade de financiamento e de mu-
danças nas regulações, mais da metade dos líderes de associações acharam que seus membros estavam mais bem preparados para lidar 
com esses fatores.

As associações também comentaram sobre os riscos estratégicos que as IMFs enfrentarão nos próximos 18-24 meses e que poderiam 
ter um impacto significativo sobre a posição das IMFs no mercado. Em nossa pesquisa, as associações participantes identificaram 
especificamente o risco de crédito como o mais importante, o que pode resultar de uma capacidade limitada das IMFs para identificar 
efetivamente áreas de demanda não atendidas, de estratégias agressivas para atender determinados segmentos além da necessidade e das 
respostas à forte concorrência de novos participantes e mercados saturados. Várias associações mencionaram os vários riscos operacio-
nais a que seus membros estão expostos, da falta de habilidades de gestão de crédito e contabilidade relevantes à gestão da alta rotativi-
dade dos funcionários e mesmo a falta de solidez e profundidade institucionais para lidar com as variações das demandas do mercado e 
das exigências regulatórias.

Os líderes das associações mencionaram uma série de estratégias já utilizadas por IMFs para abordar simultaneamente os diferentes 
fatores citados anteriormente: abordagens centradas no cliente (como segmentação dos clientes, diversificação de produtos, expansão 
para novas áreas geográficas), parcerias inovadoras e desenvolvimento e implementação de infraestrutura interna de apoio. Essas são 
indicações fortes de que as associações acreditam que muitos no setor compreendem a complexidade e a interligação das seis tendências 
e percebem a necessidade de responder a elas. No entanto, a capacidade das IMFs de responder rapidamente a tendências e desafios do 
mercado e a capacidade das associações de proporcionar aos membros os serviços mais essenciais para lhes dar apoio continuam sendo 
preocupações importantes.

As associações mencionaram atividades específicas que oferecem para ajudar membros que estejam enfrentando desafios abrangentes, 
em especial a atuação para obter regulações financeiras adequadas e um ambiente de negócios mais favorável, a promoção de práticas 
financeiras responsáveis e programas de proteção aos clientes, e a facilitação do acesso a financiamento para seus membros. Apesar do 
apoio ativo das associações a seus membros, muitas de suas atividades—com poucas exceções—não parecem estar adequadamente 
alinhadas com uma ajuda às IMFs para lidar com as demandas diversificadas dos clientes e as novas tecnologias. Isso sugere que as asso-
ciações talvez também precisem recalibrar os serviços que estão oferecendo a seus membros e redefinir suas prioridades.

No geral, as associações de microfinanças observaram que as IMFs precisam refletir seriamente sobre seus modelos de negócios e repen-
sar suas estratégias para adotar abordagens mais focadas nos clientes. Há um crescente consenso de que as IMFs devem diversificar os 
produtos que oferecem e de que precisam fazer isso rápido, não só para afastar a concorrência, mas também para poder se expandir e 
atender um mercado mais amplo e, em última análise, enfrentar melhor os choques e as forças econômicas.



ix

Tendências do mercado

RELEVÂNCIA

Esta tendência desafiará 
a capacidade das IMFs de 

permanecer relevantes, dado 
seu modelo de negócios e sua 

capacidade atuais?

PREPARAÇÂO

As IMFs estão preparadas 
para se adaptar a esta 

tendência?

PREVALÊNCIA

Em que grau esta              
tendência está ocorrendo 

em seu mercado?

Muito provável a provável Muito a razoavelmente       
preparadas

Grande a médio grau

Necessidades cada vez mais diversificadas dos 
clientes

Os clientes têm uma demanda maior por uma varie-
dade maior de serviços financeiros, muitos dos quais 
não são atualmente fornecidos pela maioria das IMFs. 
Estes podem incluir seguros, remessas, poupanças, 
produtos de crédito especializados (como para saúde, 
água e saneamento, etc.).

Surgimento de novas tecnologias

Novas tecnologias estão afetando o modo como produ-
tos são fornecidos e operações bancárias são realizadas. 
Essas incluem pagamentos por dispositivos móveis, 
identificação biométrica, novas plataformas de TI, etc.

Evolução dos perfis de financiamento            
disponíveis para as IMFs

As fontes e tipos de financiamento disponíveis para as 
IMFs estão mudando. Financiamentos por instrumentos 
de dívida ou emissão de ações ainda estão disponíveis, 
mas geralmente em montantes menores para IMFs. 
Há uma expectativa maior de que as IMFs poderão 
financiar mais de suas operações por outras fontes, 
como lucros acumulados e mobilização de depósitos 
(se permitido).

Mudanças na regulação financeira

Mudanças em regulações e na infraestrutura do setor 
estão afetando o modo de operação das IMFs. Essas 
mudanças podem incluir regulações ou supervisão novas 
para microfinanças, novos órgãos reguladores, adoção de 
estratégia de inclusão financeira nacional, etc.

Redução da participação no mercado

Novos participantes que procuram se estabelecer 
em grande escala estão proporcionando serviços 
financeiros a um número de clientes que cresce rapi-
damente, e obtendo ganhos significativos de fatia do 
mercado. Esses incluem emprestadores para consumo, 
atendimento a clientes de baixa renda por bancos 
comerciais, operadoras de telefonia móvel, empresas de 
serviços públicos.

Maior interferência política

As IMFs estão expostas a maior interferência política, 
como propagandas governamentais que estimulam os 
clientes a não pagar empréstimos, criação de fundos 
de empréstimos sem juros ou a juros baixos, tetos para 
taxas de juros, etc.

Tabela 1a. Resumo das respostas das associações

Principais tendências do mercado e seu impacto sobre a relevância das IMFs, sua capacidade de se adaptar 
e a prevalência das tendências no mercado

77% 44% 85%

69% 41% 38%

69% 54% 62%

64% 62% 72%

51% 49% 56%

51% 54%44%

Mais Menos
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Que medidas as IMFs estão tomando para responder                                                       
a essas mudanças no mercado?

Que ações as associações estão tomando para 
apoiar as respostas de seus membros a essas 

tendências no mercado?

Necessidades cada vez mais diversificadas dos clientes

Defesa de políticas públicas 
Reuniões com as partes interessadas para discutir 
temas importantes do setor; análise e feedback sobre 
novas regulações; defesa de regulações eficazes.

Promoção de finanças responsáveis 
Informações do mercado e transparência finan-
ceira; implementação de proteção ao consumidor; 
educação financeira; padrões de desempenho social; 
códigos de ética.

Facilitação do acesso a financiamento 
Reuniões com investidores potenciais; assistência téc-
nica a membros que estejam procurando investidores 
e se tornando “prontos para investimento”; apoio 
ao desenvolvimento de mecanismos de garantia; 
identificação e atração de financiamento público para 
finalidades especiais (em vista do declínio significativo 
do financiamento por doadores).

Desenvolvimento de novos produtos 
Construção de capacidade dos membros para 
responder adequadamente às necessidades de seus 
clientes; identificação de produtos e serviços que 
podem ser oferecidos usando tecnologias móveis; 
facilitação de colaboração e parcerias entre as partes 
interessadas.

Promoção de novas tecnologias 
Pesquisa da viabilidade de banco móvel e dinheiro 
eletrônico dentro de seus mercados; facilitação de 
parcerias; negociação de soluções tecnológicas em 
nome dos membros.

Na maioria dos mercados, há algum grau de diversificação dos produtos, segmentação 
do mercado e expansão geográfica. Cerca de 60% das AMFs observaram que algumas 
ou a maioria das IMFs em seus mercados estão expandindo sua oferta de produtos, 
enquanto 25% das AMFs viram poucos prestadores com novos produtos. Menos IMFs, 
no entanto, estão melhorando suas práticas de avaliação do mercado ou procurando 
parcerias inovadoras para atender as necessidades dos clientes.

Surgimento de novas tecnologias

66% das AMFs identificaram que poucos a alguns de seus membros estão adotando 
tecnologias para prestação dos serviços e buscando parcerias inovadoras nessa área. 
Em sua maioria, as AMFs estão vendo IMFs adotarem tecnologia para melhorar opera-
ções internas. Poucas IMFs começaram a treinar clientes em tecnologias.

Evolução do perfil de financiamento disponível para IMFs

54% das AMFs informaram que as IMFs em seus mercados estão construindo mais capi-
tal próprio. O trabalho em favor de opções de garantia de crédito e de transformações 
institucionais são medidas tomadas por algumas IMFs membros em 44% das AMFs. 
Apenas 18% das AMFs informaram que a maioria de suas IMFs membros está se voltan-
do para mobilização de depósitos, quando permitido. Outros 43% das AMFs menciona-
ram que poucos a alguns de seus membros estão explorando essa possibilidade.

Mudanças na regulação financeira

Mais da metade das AMFs informaram que muitas IMFs em seus mercados estão desen-
volvendo sistemas de relatórios, mudando operações internas de coletas de dados e 
trabalhando com a associação em relação a este problema.

Redução da participação no mercado

Mais de 40% das AMFs indicaram que muitas IMFs estão diversificando seus produtos, 
segmentando seus clientes e alterando o processo e acessibilidade dos produtos. Algu-
mas IMFs estão explorando parcerias inovadoras, enquanto poucas IMFs em 50% dos 
mercados estão se associando a outros prestadores.

Maior interferência política

Quase 70% das AMFs mencionaram que de algumas à maioria das IMFs membros estão 
trabalhando com a associação e melhorando as práticas de proteção aos clientes para 
mitigar o risco político. 54% das AMFs indicaram que muitas IMFs estão envolvidas em 
relações proativas com governos e reguladores.

Tabela 1b. Resumo das respostas das associações

Ações tomadas por IMFs e AMFs em resposta às principais tendências do mercado
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Introdução
O contexto em que o setor de microfinanças opera atualmente representa um desafio até 
mesmo para os prestadores de serviços mais experientes. Conforme as instituições de mi-
crofinanças do mundo inteiro tornam-se mais integradas ao sistema financeiro formal, elas 
colhem benefícios como acesso a fontes de financiamento diversificadas e melhor supervisão 
pelos reguladores. Com a integração, porém, vem também a vulnerabilidade em vista do 
cenário financeiro cada vez mais complexo: as IMFs estão menos protegidas de mudanças 
de negócios e econômicas, estão mais sujeitas a controle governamental e enfrentam maior 
concorrência de outras instituições financeiras e não financeiras que entram no mercado. O 
relatório de 2012 da Microfinance Banana Skins1 questionou a capacidade do setor de micro-
finanças de permanecer relevante no ambiente regulatório e econômico que evolui atualmen-
te, indicando a necessidade de que o setor examine o quanto os prestadores de serviços de 
microfinanças estão preparados para compreender e se adaptar a essas tendências. 

Nesse contexto, a SEEP Network, em parceria com a Citi Microfinance e o Council of Micro-
finance Equity Funds, propôs-se a examinar as percepções e adaptabilidade dos prestadores 
de microfinanças nesse cenário de mudanças nos serviços financeiros, conforme visto pelos 
olhos de associações de microfinanças do mundo todo. Para esse fim, a SEEP pesquisou 
líderes de associações de microfinanças sobre as tendências dominantes e seu efeito poten-
cialmente transformador para o setor e as IMFs, em particular a capacidade das IMFs de 
executar sua estratégia, alcançar seu objetivo de negócios e construir e proteger seu valor. 
A pesquisa (anexo 1) também pediu que os líderes das associações descrevessem estratégias 
usadas por sua organização e pelas IMFs membros para responder às tendências do mercado. 

O relatório apoia-se em estudos existentes e pretende contribuir para a análise das tendências do setor, oferecendo uma perspectiva de múltiplos 
países obtida a partir da experiência de 39 líderes de associações de 33 países em 4 regiões: África (23%), Ásia (18%), Europa Oriental e Ásia 
Central (21%) e América Latina (38%). Essas associações representam 3.730 instituições de microfinanças que atendem 90 milhões de clientes 
com aproximadamente US$ 63 bilhões em empréstimos e US$ 14 bilhões em depósitos. O estudo enfatiza os aspectos em que as associações 
veem o maior impacto e influência no mercado e como seus membros respondem (ou não) a eles. As associações são instituições formadas por 
membros e constituem uma parte fundamental do ecossistema financeiro. Elas têm uma visão em primeiro plano dos desenvolvimentos do merca-
do por meio de conexões diretas com seus membros, ao mesmo tempo em que desempenham papéis ativos em defesa de políticas públicas, relações 
com financiadores e informação e interpretação do desempenho do setor. Representam uma ampla variedade de instituições que atendem a base da 
pirâmide, como cooperativas de crédito, bancos de microfinanças, organizações sem fins lucrativos que oferecem serviços financeiros, etc.

O relatório é estruturado em três partes 
principais. A primeira seção discute o 
contexto geral do mercado e apresenta 
as tendências e riscos identificados como 
mais proeminentes pelas associações de mi-
crofinanças. Aborda a capacidade das IMFs 
de permanecerem relevantes analisando o 
quanto elas estão preparadas—na opinião 
de suas associações—para enfrentar as ten-
dências e se adaptar de acordo. A segunda 
seção descreve as ações que as associações 
de microfinanças e IMFs adotaram em 
resposta a essas tendências. Por fim, uma 
análise regional acrescenta perspectiva às 
diferenças— e semelhanças — de opiniões 
e percepções entre as quatro regiões 
estudadas.

1. Centre for the Study of Financial Innovation, Microfinance Banana Skins 2012: Staying relevant - http://www.citi.com/citi/microfinance/data/news120628.pdf

Enfoque principal del estudio

•	 Análise de seis tendências principais do 
mercado (em termos de seu impacto para a 
relevância das IMFs, capacidade de adaptação 
das IMFs e prevalência no mercado):

1. Necessidades cada vez mais diversificadas 
dos clientes

2. Surgimento de novas tecnologias

3. Evolução do perfil de financiamento

4. Mudanças na regulação financeira

5. Redução da participação no mercado

6. Maior interferência política

•	 Análise de riscos estratégicos enfrentados 
pelas IMFs

•	 Respostas do mercado local a tendências e 
riscos:

– Nível das IMFs
– Nível das associações
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Figura 2. Localização das AMFs pesquisadas, por região
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I.  Contexto geral do mercado

1. Principais tendências do mercado e suas implicações
Para proporcionar uma perspectiva aprofundada sobre o ambiente de negócios atual em que os prestadores de serviços financeiros operam no 
mundo todo, pedimos que associações de microfinanças classificassem seis tendências importantes do mercado no setor de serviços financeiros 
de acordo com sua probabilidade de afetar o modo de operação das IMFs:

•	 Necessidades cada vez mais diversificadas dos clientes

•	 Surgimento de novas tecnologias

•	 Mudança do perfil de financiamento disponível para instituições de microfinanças

•	 Mudanças na regulação financeira

•	 Redução da participação no mercado

•	 Maior interferência política

A Figura 3 ilustra as respostas das associações a essas questões 
por tendência do mercado.

As tendências mais críticas são aquelas em que as respostas 
das associações indicam a maior defasagem entre o impacto 
das tendências sobre a capacidade das IMFs de permanecer 
relevantes e a preparação das IMFs para se contrapor a elas. 
O grau de prevalência das tendências no mercado acrescenta 
uma dimensão de urgência importante à discussão. Para a 
maioria das tendências, uma prevalência mais alta no merca-
do significa maior necessidade de assegurar que o setor esteja 
preparado para se adaptar à tendência mais rapidamente. 
No caso do surgimento de novas tecnologias, no entanto, 
uma alta prevalência no mercado é desejável, pois significa 
que muitas IMFs estão usando inovações tecnológicas para 
melhorar a entrega dos serviços. Por essa lente, nossa análise 
revela que os desafios mais sérios para as IMFs referem-se a 
duas questões fundamentais que se apresentam para o setor 
atualmente: do que os clientes realmente precisam e como 
as IMFs podem aproveitar as inovações tecnológicas para 
prestar melhores serviços.

1.1  Necessidades cada vez mais diversificadas dos 
clientes

O cenário está mudando para as IMFs. De modo geral, seu papel tradi-
cional de fornecedora apenas de crédito não é mais considerado adequa-
do para atender as necessidades dos mercados-alvo. Esta descoberta tam-
bém está de acordo com as mudanças gerais no setor de microfinanças,2 
conforme identificadas em The New Microfinance Handbook, especifica-
mente o foco crescente nos clientes e a variedade maior de considerações 
sobre comportamento, necessidades e preferências dos clientes.

Uma grande maioria das associações (77%) identificou as necessidades cada 
vez mais diversificadas dos clientes como tendo grande probabilidade de 
desafiar a relevância do setor: em alguma medida, isso já é uma realidade 

2. Joanna Ledgerwood, ed. (com Julie Earne e Candace Nelson), The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective (Washington, DC:  World 
Bank, 2012), https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/12272/9780821389270.pdf.

Figura 3.  Tendências do mercado: relevância, 
preparação, prevalência
(% de respostas das associações de microfinanças)
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Necessidades cada vez mais diversificadas dos clientes

Os clientes vêm apresentando uma demanda crescente por uma 
variedade maior de serviços financeiros, muitos dos quais não 
são atualmente fornecidos pela maioria das IMFs, como seguros, 
remessas, poupanças e produtos de crédito especializados para 
saúde, água e saneamento, etc.

•	 77% das associações indicaram que esta tendência provavel-
mente ou muito provavelmente desafiará a relevância das 
IMFs.

•	 Apenas 44% das associações informaram que seus membros 
estão muito a razoavelmente preparados para lidar com esta 
tendência.

•	 85% das associações observaram que esta tendência está 
presente em seus mercados em grande a médio grau.
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em seus mercados. Para agravar esse cenário, mais da metade das associações acreditam que as IMFs não estão adequadamente preparadas para 
enfrentar os desafios dessa tendência. Yaw Gyamfi, diretor executivo da Ghana Microfinance Institutions Network (GHAMFIN), concordou, 
dizendo: “a maioria das IMFs não tem a capacidade institucional (em termos de capacidade técnica e humana) para alcançar mais 
clientes e desenvolver novos produtos e serviços.”

É interessante olhar para esta tendência como uma questão de demanda não atendida, em vez de vê-la como um surgimento de novas necessi-
dades dos clientes. Pesquisas, como em Portfolios of the Poor,3 demonstram que as pessoas pobres vêm usando uma variedade de instrumentos 
financeiros para melhorar seus fluxos de caixa, o que pode não necessariamente representar novas necessidades dos clientes. No entanto, no 
contexto da maior concorrência e da presença de novos atores capazes de suprir algumas dessas necessidades, atender a demanda por produtos 
mais diversificados torna-se fundamental para que as IMFs mantenham sua posição no mercado. Dezesseis das 39 associações pesquisadas 
mencionaram a presença de novos produtos em seus mercados, o que sugere que algumas IMFs estão expandindo suas ofertas. As associações 
reconhecem, porém, que há uma preocupação real no setor quanto à capacidade atual da maioria das IMFs de responder efetivamente a esta 
tendência. 

1.2  Surgimento de novas tecnologias

Novas tecnologias têm o potencial de mudar drasticamente o modo como 
os serviços são prestados, pela melhora da conectividade com o cliente final 
e o uso de diferentes mecanismos de entrega, ferramentas operacionais e 
plataformas de gestão de operações. No entanto, essa tendência apresenta a 
segunda maior defasagem entre relevância e preparação: embora a maioria das 
associações tenha indicado que as novas tecnologias desafiam grandemente 
a capacidade de seus membros de permanecer relevantes, poucas IMFs estão 
bem preparadas ou agindo rapidamente para adotá-las. A baixa prevalência 
desta tendência sugere que, ainda que oportunidades tecnológicas possam 
estar disponíveis nos diferentes mercados, as associações não viram muitos de 
seus membros usá-las para melhorar a entrega dos serviços.

Mesmo assim, durante a pesquisa, várias associações descreveram interessantes programas piloto voltados a implementar algumas das novas 
tecnologias: no Peru, as IMFs estão usando “carteiras eletrônicas” para abrir mercados anteriormente pouco atendidos e telefones celulares para 
aprovar empréstimos em áreas rurais; e, no México, um banco de poupança fez uma parceria com uma companhia de telecomunicações para 
mobilizar pequenos depósitos rurais e empréstimos on-line em áreas urbanas. Algumas poucas associações informaram um nível de adoção 
mais amplo de novas tecnologias em seus mercados, como o Quênia, onde a maioria dos membros da associação oferece serviços bancários 
móveis, e Paquistão, Paraguai e Equador, que têm um uso bastante difundido de redes de agentes bancários. Muitas associações também reco-
nheceram os esforços de alguns reguladores para promover a tecnologia a fim de melhorar custos, conveniência e eficiência.

No contexto atual do setor, precisamos considerar se as IMFs não estão dispostas ou não têm condições de compreender a enormidade da mu-
dança tecnológica que está começando a ocorrer à sua volta. Muitos observadores do mercado afirmam que esses prestadores precisam repensar 
completamente o modo como lidam com as tecnologias emergentes. As IMFs devem examinar a si próprias para verificar se estão diante de 
um “momento da verdade” similar ao que a IBM experimentou no início da década de 1990 quando percebeu que seu modelo de negócios 

tradicional não estava mais funcionando.4

1.3  Evolução do perfil de financiamento

A mudança do perfil de financiamento—com o aumento das expectativas de que as IMFs serão capazes de financiar uma proporção maior de 
suas operações com outras fontes, como lucros acumulados e mobilização de depósitos (se permitido)—apareceu como o terceiro desafio mais 
significativo para a relevância das IMFs. Conforme o perfil das microfinanças globais foi se alterando ao longo dos anos, verificou-se também 
uma crescente participação do setor privado como investidor. Um informe do CGAP5 sobre tendências no financiamento transfronteiras no 
final de 2012 indicou uma taxa de crescimento anualizada de 12% nos financiamentos do setor privado nos cinco anos precedentes (em com-
paração com 3% no mesmo período para os investidores públicos). 

3. Daryl Collins et al., Portfolios of the Poor: How the World’s Poor Live on $2 a Day (Princeton University Press, 2009), http://www.portfoliosofthepoor.com/book.asp
4. Apesar de um ambiente de negócios fortemente inovador e em rápida evolução, a empresa insistiu em um modelo de negócios arraigado e na comercialização de 

produtos que logo se tornaram obsoletos, levando à sua quase falência.
5. Estelle LaHaye e Ralitsa Rizvamolli (com Edlira Sashi), “Current Trends in Cross-Border Funding for Microfinance,” CGAP Brief (Washington, DC:  CGAP, November 

2012), http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Current-Trends-in-Cross-Border-Funding-for-Microfinance-Nov-2012.pdf.

Novas tecnologias

A chegada de novas tecnologias, como pagamentos móveis, 
dispositivos de identificação biométrica, novas plataformas de 
TI, etc., está afetando o modo como produtos são entregues e 
serviços bancários são prestados.

•	 69% das associações acharam que a tendência para uso de 
novas tecnologias provavelmente ou muito provavelmente 
desafiará a relevância das IMFs.

•	 41% das associações observaram que as IMFs estavam 
muito a razoavelmente preparadas.

•	 38% das associações concordaram que esta tendência está 
ocorrendo em seus mercados em grande a médio grau.
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Isto tem implicações para o que se espera da operação, desempenho e cres-
cimento das próprias IMFs. A mudança no perfil dos doadores de públicos 
para uma maior participação do setor privado em vários mercados levou 
a exigências maiores dos investidores em termos de uma gestão melhor e 
mais transparente de custos e fontes de financiamento. Como comentou 
Claudia Revilla Ostos, da ProDesarollo (México): “Poucas instituições têm 
a solidez necessária para lidar com os desafios das condições de mercado 
e sua sobrevivência depende de subsídios e apoios que estão se tornando 
mais limitados.” 

Nosso estudo revelou algumas variações regionais. Na Índia, por exemplo, 
a Sa-Dhan menciona que as IMFs menores enfrentam dificuldades para 
acessar empréstimos bancários. Em contraste, associações da Europa Orien-
tal e Ásia Central responderam que uma oferta excessiva de recursos para 
as IMFs, produzida por novos investidores com excesso de liquidez, estava 
impulsionando as IMFs a crescer, às vezes a uma taxa não sustentável.

1.4  Mudanças na regulação

As associações descreveram também um ambiente de mudanças significativas 
nas regulações (esta tendência apareceu em segundo lugar em prevalência atual 
nos mercados) que orientam o crescimento, desempenho e presença de IMFs. 
O relatório Global Microscope 20126— que usa dois parâmetros abrangentes, 
marco e práticas regulatórias e marcos institucionais de apoio, para atribuir 
pontuações a 55 mercados de microfinanças—também cita a intensificação da 
supervisão regulatória como um elemento chave que surgiu a partir da crise 
financeira global. Os reguladores estão prestando mais atenção no setor de 
microfinanças e se esforçando, em muitos casos, para encontrar uma abordagem 
equilibrada que atenda as necessidades do setor, já que este serve um número 
crescente de clientes de baixa renda, e, ao mesmo tempo, enfrente os problemas 
de proteção ao consumidor, em vista das ainda frequentes críticas a práticas 
irresponsáveis de prestadores de microfinanças.

O ambiente regulatório e as respostas dos reguladores às necessidades das partes 
interessadas variam muito entre as diferentes regiões e países. Alguns exemplos de novas regulações apresentados pelas associações de microfi-
nanças são nova legislação sobre dinheiro eletrônico, mudanças nas exigências para licenciamento, movimentos para incluir um maior número 
e variedade de prestadores sob a regulação e acesso universal a contas de poupança básicas. Embora a expansão da regulação possa ajudar a 
construir credibilidade e melhorar a conduta no mercado em relação a outras IMFs, ela também tem implicações de custos significativas para 
muitas IMFs, porque a adequação à legislação pode ser particularmente onerosa para instituições pequenas. Perpétue Coulibaly, diretora execu-
tiva da Association Professionnelle des Systèmes Financiers Decentralisés du Burkina Faso, previu “que algumas IMFs perderão sua certifica-
ção (forma jurídica) devido à incapacidade de se adaptar aos requisitos para as instituições reguladas.”

6. The Economist Intelligence Unit, “Global Microscope on the Microfinance Business Environment 2012,” October 2012, https://www.eiu.com/public/topical_report.
aspx?campaignid=microscope2012.

Mudanças na regulação

Mudanças na regulação e na infraestrutura do setor estão 
afetando o modo como as IMFs operam. Isso pode incluir 
regras novas/modificadas de regulação e supervisão das mi-
crofinanças, novos órgãos reguladores, adoção de estratégia 
nacional de inclusão financeira, etc.

•	 64% das associações informaram que mudanças na regu-
lação provavelmente ou muito provavelmente desafiarão 
a relevância das IMFs.

•	 62% das associações avaliaram que as IMFs estavam 
muito a razoavelmente preparadas.

•	 72% das associações disseram que esta tendência está 
ocorrendo em seus mercados em grande a médio grau.

Mudança no perfil de financiamento

As fontes de financiamento (e tipos de financiamento dis-
poníveis) para as IMFs estão mudando. Financiamentos por 
instrumentos de dívida ou emissão de ações ainda estão 
disponíveis, mas geralmente em montantes mais baixos para as 
IMFs. Os doadores e instituições financeiras têm uma expectativa 
maior de que as IMFs possam financiar uma proporção maior de 
suas operações com outras fontes, como lucros acumulados e 
mobilização de depósitos (se permitido).

•	 69% das associações avaliaram que mudanças no financia-
mento provavelmente desafiarão a relevância das IMFs.

•	 54% das associações acharam que as IMFs estavam muito a 
razoavelmente preparadas.

•	 62% das associações observaram que esta tendência está 
ocorrendo em seus mercados em grande a médio grau.

Mikhail Mamuta, presidente da National Partnership of Microfinance Market Shareholders, deu um exemplo de reforma abrangente 
na Rússia, em que foi criado recentemente o Megarregulador Estatal dos mercados financeiros. O objetivo é proporcionar uma abor-
dagem centralizada e sistemática para o desenvolvimento dos mercados financeiros e, assim, assegurar um apoio mais equilibrado a 
pequenas e médias empresas. Além disso, é oferecido apoio estatal em quatro áreas:

•	 Financeira: financiamento estatal para apoiar empresas start-ups e projetos empresariais principalmente em indústria, agricultura, 
educação e desenvolvimento de pequenas empresas inovadoras;

•	 Informação: criação de redes de informações e telecomunicações;

•	 Consultoria: criação de centros de consultoria para pequenos e médios empresários;

•	 Propriedade: oferecimento de propriedades estatais para locação.
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1.5  Redução da participação no mercado

A ameaça à participação no mercado atual das IMFs devido à entrada de novos 
atores do setor financeiro formal (por exemplo, bancos comerciais e empresas 
de crédito ao consumidor) e de outros tipos de prestadores, como operadoras de 
tecnologia móvel, supermercados e concessionárias de serviços públicos, também 
foi reconhecida por metade das associações de microfinanças. Essa mudança 
também é enfatizada em The New Microfinance Handbook7 no contexto de um 
ecossistema financeiro em evolução em que, além de governos e reguladores 
estarem muito mais ativamente envolvidos no setor, há também uma variedade 
de prestadores em ação. A demanda de mercado não atendida, apoiada por uma 
percepção de viabilidade financeira do atendimento às necessidades de clientes 
de baixa renda, levou à entrada (ou à consideração da entrada) de muitos atores 
no mercado de microfinanças. Compreensivelmente, isso pressiona as IMFs a 
encontrar maneiras de proteger sua base de clientes existente ou explorar novos 
mercados. As associações que responderam à pesquisa indicaram que seus mem-
bros estavam fazendo as duas coisas: 60% das associações mencionaram expansão 
geográfica e diversificação dos produtos como estratégias das IMFs para lidar 
com essa tendência. Esses fatores também aumentaram as oportunidades para 
fusões e incorporações conforme as condições do mercado evoluem.

1.6  Maior interferência política

As associações de microfinanças reconheceram em múltiplos níveis que a intervenção 
política influencia o ambiente de concorrência para as IMFs. Enquanto alguns parti-
cipantes da pesquisa descreveram como os governos podem distorcer os mercados ao 
oferecer empréstimos com baixas taxas de juros, como os governos do Brasil, Paquis-
tão e Índia fizeram, outros citaram como os governos criaram tetos para as taxas de 
juros e restrições de preços em mercados da África Ocidental, Europa Oriental, Ásia 
Central e Equador.

Como um exemplo, Almir Pereira, presidente da Associação Brasileira de Entidades 
Operadoras de Microcrédito e Microfinanças, descreveu a situação no Brasil: “O 
Programa ‘Crescer’ do governo é fortemente subsidiado, oferecendo emprés-
timos a 5% ao ano, bem abaixo da taxa de mercado. Esse programa compete 
diretamente com IMFs reguladas e não reguladas e coloca-as em uma posição 
desvantajosa em termos de custos. As IMFs são capazes apenas marginalmente 
de concorrer com os grandes bancos estatais que têm acesso aos subsídios do 
governo. Ouvimos que a carteira em risco acima de 30 dias desse programa em 
empréstimos individuais já excede 25%. É provável que logo o Programa Crescer 
possa ser identificado como mais um fracasso do governo na área de microfinan-
ças, mas, até que as autoridades aceitem suas deficiências, ele pode causar várias 
distorções indesejáveis no mercado.”

A intervenção política também assume a forma de incentivos para que atores maiores do sistema financeiros formal entrem no espaço das 
microfinanças, como na Índia. O movimento de “não-pagamento” em vários países da América Central também é um bom exemplo de como 
a influência política pode afetar o funcionamento e a estabilidade das IMFs de uma maneira difícil de prever e administrar.

Os governos também podem ter impactos positivos para o setor. Jorge Arias, da ASOMIF Peru, comentou que “os reguladores podem se 
tornar uma força para o setor de microfinanças nacional. Temos um governo [que se tornou] muito mais orientado para a inclusão 
financeira e social do que qualquer governo anterior. Eles até criaram um novo Ministério da Inclusão Social, que é muito ativo e é 
conduzido por pessoal técnico habilitado. A intervenção política, quando [a associação de microfinanças] educa os reguladores, não é 
percebida como um risco.”

7. Ledgerwood, The New Microfinance Handbook.

Maior interferência política

As IMFs estão expostas a maior interferência política, 
como propagandas governamentais incentivando os 
clientes a não pagar empréstimos, criação de fundos 
de crédito sem juros ou com taxas de juros baixas, tetos 
para a taxa de juros, etc.

•	 51% das associações observaram que a interferência 
política provavelmente ou muito provavelmente 
desafiará a relevância das IMFs.

•	 44% das associações informaram que as IMFs es-
tavam muito a razoavelmente preparadas.

•	 54% das associações disseram que esta tendência 
está ocorrendo em seus mercados em grande a 
médio grau.

Redução da participação no mercado

Novos participantes no mercado de microfinanças, como 
empresas de crédito para consumo, bancos comerciais que 
atendem a base da pirâmide, operadoras de redes móveis, 
concessionárias de serviços públicos, etc., buscando au-
mentar seu alcance, estão prestando serviços financeiros a 
um número rapidamente crescente de clientes e ganhando 
significativa participação no mercado.

•	 51% das associações informaram que a redução da 
participação no mercado provavelmente ou muito pro-
vavelmente desafiará a relevância das IMFs.

•	 49% das associações avaliaram que as IMFs estavam 
muito a razoavelmente preparadas.

•	 56% das associações disseram que esta tendência está 
ocorrendo em seus mercados em grande a médio grau.
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2. Outros riscos estratégicos relevantes
Além da ameaça clara representada por essas tendências para a relevância das IMFs, as associações comentaram outros riscos estratégi-
cos que as IMFs enfrentarão nos próximos 18–24 meses. Esses riscos, sem uma mitigação adequada, também podem ter um impacto 
significativo para a posição das IMFs no mercado.

2.1  Risco de crédito

O risco de crédito e superendividamento têm sido problemas importantes em muitos mercados nos últimos anos e continuam sen-
do uma preocupação dominante no setor. Em nossa pesquisa, metade das associações indicaram o risco de crédito como um dos três 
principais riscos em seus mercados, e um em cada três pesquisados está particularmente preocupado com o superendividamento. Eles 
destacaram as implicações desse risco, que com frequência se origina de pressões para aumentar agressivamente o volume de emprésti-
mos e/ou o tamanho dos empréstimos diante da concorrência acirrada e de “mercados saturados”. No entanto, precisamos sondar essas 
questões mais profundamente para poder compreendê-las melhor. Considerando que as microfinanças atendem apenas uma fração do 
mercado de baixa renda não atendido estimado total, é importante levar em conta que essas condições preocupantes talvez reflitam uma 
capacidade limitada das IMFs de identificar efetivamente áreas de demanda não atendida, o que as leva a competir agressivamente por 
certos segmentos já atendidos em excesso.

Outro conjunto de associações citou o entendimento e capacidade técnica insuficientes das IMFs em termos de avaliações de crédito, 
risco de crédito e gestão de inadimplências como fatores que contribuem para o risco de crédito. Isso também destaca a noção de que 
serviços de proteção ao crédito podem desempenhar um papel importante na administração eficiente do problema de empréstimos 
múltiplos. A maioria das associações de microfinanças defende os serviços de proteção ao crédito em seus mercados.8 De fato, 25% das 
associações mencionaram os serviços de proteção ao crédito como um dos três fatores mais influentes para a oferta atual de serviços 
financeiros a clientes de baixa renda em seus setores locais. Precisamos de mais análises dos benefícios e desvantagens do desenvolvimen-
to de uma infraestrutura específica para IMFs em comparação com uma melhora da infraestrutura para os serviços financeiros em geral. 
O Paquistão, por exemplo, tem um serviço de proteção ao crédito primário que é parte da infraestrutura regulatória do State Bank of 
Pakistan e um serviço de proteção ao crédito secundário apenas para IMFs, mas este não mantém um intercâmbio de dados com o 
serviço primário.

2.2  Risco operacional

Quarenta e um por cento das associações mencionaram os vários riscos operacionais a que seus membros estão expostos, da falta de 
habilidades relevantes de gestão de crédito e contabilidade à administração da alta rotatividade de funcionários, ou simplesmente não 
ter a solidez e profundidade institucionais necessárias para lidar com as mudanças nas demandas e exigências do mercado. O relatório 
Microfinance Banana Skins 2012 também enfatizou que esse é um desafio importante, em vista das pressões sempre presentes para 
que as IMFs operem de uma maneira mais racionalizada, eficiente e transparente para responder à crescente visibilidade e influência 
percebida do setor.

Além dos riscos mencionados acima, algumas associações falaram sobre riscos de mercado e ambientais (18%), mas uma proporção 
maior delas (23%) reconheceu os desafios maiores de liquidez e financiamento. Esses são causados em parte pelas crescentes neces-
sidades de capital das IMFs (com frequência devido a mudanças regulatórias ou à redução de financiamento público e de doadores, 
e à pressão para se qualificar para mobilização de depósitos) e às vezes por mercados financeiros engessados como resultado de crises 
econômicas.

8. O 2012 Microfinance Market Outlook da SEEP revela que 60% das associações apoiam a implantação ou a criação de serviços de proteção ao crédito, 40% defendem 
os benefícios dos já existentes e 37% vinculam seus membros a serviços de proteção ao crédito em suas áreas. (http://www.seepnetwork.org/filebin/pdf/resources/Mar-
ket_Outlook_web_en.pdf ).
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II.  Ações do setor em resposta às tendências do mercado

1. Como as IMFs estão respondendo às tendências do mercado?
As associações que pesquisamos informaram uma ampla variedade de estratégias que as IMFs utilizam em resposta às mudanças e riscos do 
mercado descritos aqui (ver anexo 2). As associações acreditam que o setor, de modo geral, compreende a complexidade dessas tendências e a 
necessidade urgente de adotar ações para responder a elas. As ações mencionadas com mais frequência podem ser agrupadas em três categorias: 
abordagens centradas no cliente, parcerias inovadoras e desenvolvimento e implementação de infraestrutura interna de apoio.

De maneira generalizada, as IMFs procuram adaptar seus produtos a várias necessidades dos clientes além de crédito, incorporando novos 
processos internos que usam tecnologia e trabalhando com novos tipos de parceiros. Esses parceiros incluem antigos concorrentes, como ban-
cos comerciais e pequenas cooperativas de crédito, e prestadores de serviços complementares, como operadoras de redes móveis. Nos casos em 
que as associações deram pontuação relativamente alta para o preparo das IMFs para enfrentar os desafios de uma determinada tendência (por 
exemplo, 3 ou mais em uma escala de 5 pontos), as IMFs adotavam uma variedade maior de medidas, indicando, em parte, que uma conscien-
tização maior leva a maior capacidade de ação.

1.1  Soluções centradas no cliente

Há no mundo todo uma pressão cada vez maior de grupos de atores (investidores, reguladores, governos e associações de IMFs) para 
que as IMFs adotem práticas de proteção aos clientes. A definição mais difundida dessas práticas vem da  Smart Campaign.9 Não é 
surpresa que significativas 69% das associações que responderam à pesquisa tenham indicado que alguns ou a maioria de seus membros 
têm planos concretos para promover maior conscientização e melhores práticas nessa área. Como a interferência política em alguns 
mercados às vezes influencia o comportamento de pagamento dos empréstimos e/ou as operações das IMFs, muitas instituições estão 
assumindo a tarefa de se tornar mais transparentes e responsáveis no modo 
de desenvolver e promover suas ofertas de produtos e comunicar custos aos 
clientes. Além disso, as associações também mencionaram um maior foco 
em transparência financeira e social e em programas de educação dos clien-
tes. Embora as associações tenham mencionado esta resposta em conexão 
com perguntas sobre o maior risco político, na verdade as IMFs descobri-
ram que estes são mecanismos eficientes para criar confiança e lealdade 
junto às partes interessadas cruciais e, mais importante, junto aos clientes 
diante do cenário de concorrência cada vez maior. 

De acordo com as associações participantes, as IMFs têm uma consciência crescente da maior diversidade de sua base de clientes atual 
e futura e da evolução contínua das demandas dos clientes. Assim, uma IMF bem sucedida precisa ser capaz de identificar as necessi-
dades específicas de diferentes subgrupos de clientes para ajustar os produtos a eles, seja pela oferta de empréstimos empresariais para 
microempresas crescentes ou crédito para suavização do consumo para famílias em dificuldade financeiras. Por exemplo, clientes rurais 
podem ter um conjunto diferente de expectativas (para o mesmo produto) quanto a cronogramas de pagamentos que levem em conta 
atrasos sazonais ou agrícolas imprevistos e quanto às notificações de empréstimo, em comparação com clientes urbanos. Embora as 
associações tenham indicado que as IMFs estão menos preparadas nessa área, elas mencionaram segmentação de clientes, diversificação 
de produtos e expansão para novas áreas geográficas como três estratégias primárias para atender a maior demanda dos clientes por uma 
variedade maior de produtos.

Os novos produtos mais frequentemente mencionados pelas associações são financiamento agrícola, financiamento islâmico e financia-
mento para moradia. A mobilização de poupanças está crescendo nos mercados em que os reguladores permitem que as IMFs tradi-
cionais explorem essa opção em situação não bancária e mais países estão permitindo que as IMFs comecem a fornecer microsseguros. 
Exemplos incluem também produtos não financeiros, como a oferta de acesso a atendimento de saúde e educação financeira, bem 
como canais alternativos para transferência de dinheiro e pagamentos. O aumento do uso de serviços possibilitados pela tecnologia está 
ajudando a expandir o alcance das IMFs nas áreas rurais. As IMFs estão de fato percebendo que o crédito, embora seja tradicionalmente 
seu serviço básico, não pode ser seu único foco se elas quiserem atrair e reter um número crescente de clientes. 

9. http://www.smartcampaign.org/index.php

Proporção das soluções centradas no cliente obser-
vadas pelas associações de microfinanças

Melhoria de práticas de proteção ao cliente                        69 %
Diversificação dos productos      69 %
Segmentação dos clientes      64 %
Expansão geográfica       59 %
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1.2  Desenvolvimento e implementação de estrutura interna de apoio

As associações de microfinanças comentaram com frequência que a implemen-
tação de soluções centradas nos clientes requer mudanças e realinhamentos 
operacionais significativos. Isso pode representar diferentes níveis de mudança 
para IMFs individuais, dependendo de sua perspectiva estratégica, tamanho, 
quadro de funcionários existente, ofertas de produtos atuais, planos de expan-
são e fundos de financiamento. Os participantes da pesquisa também citaram 
riscos operacionais como uma preocupação importante para seus membros, 
que as IMFs conseguem administrar apenas com graus variáveis de sucesso. As 
estratégias mais comuns incluem mudanças em operações internas para coleta 
de dados e o desenvolvimento de novos sistemas de relatórios, principalmente 
para responder a mudanças na regulação. Além disso, em resposta à mudan-
ça nos perfil de financiamento, as associações indicaram que as IMFs estão 
focando mais em construir capital próprio, além de estudar a transformação 
em instituição regulada.

1.3  Desenvolvimento de parcerias

Outro aspecto das ações de IMFs merece ser mencionado por sua complexidade e 
influência sobre várias tendências: o desenvolvimento de parcerias inovadoras. Quer as 
IMFs estejam se unindo a novos atores para fazer uso de novas tecnologias (como ban-
cos sem agências no Paquistão ou bancos móveis no Peru) ou atuando como agentes 
para bancos maiores (como na Índia), elas estão explorando novas maneiras de alavan-
car competências e vantagens que outros tipos de prestadores de serviços trazem para 
o campo das microfinanças. Há um reconhecimento crescente de que essa colaboração 
não é benéfica apenas em termos de fortalecer o acesso ao mercado e a diferenciação, 
mas também pode levar a uma gestão de custos melhor. Além disso, as associações 
mencionaram outras maneiras de trabalho proativo das IMFs, como contatos proativos 
com governos e reguladores e colaboração com as associações.  

2. O que as associações estão fazendo para apoiar seus membros?
As associações de microfinanças, como atores intermediários, têm um papel funda-
mental a desempenhar para ajudar as IMFs a se adaptarem às tendências cruciais 
do mercado. O papel tradicional das associações de microfinanças tem sido apoiar 
as IMFs de varejo com serviços que melhorem seu desempenho institucional e 
aumentem a oferta de serviços sustentáveis. Conforme os ambientes se tornaram 
mais complexos, as associações começaram a ampliar seu papel, definindo e pro-
movendo padrões para o setor e marcos jurídicos que ajudem a influenciar o acesso 
ao mercado e os resultados. Por meio da prestação de serviços essenciais para seus 
membros e do desenvolvimento de regras formais no mercado, as associações de 
microfinanças podem ajudar a criar oportunidades e incentivos para que os atores 
do mercado aprendam uns com os outros, unam e alavanquem recursos, experi-
mentem novas ideias e disseminem modelos de sucesso pelo sistema.

Todas as associações que participaram deste estudo dão apoio às respostas de seus membros às tendências do mercado identificadas 
aqui. Algumas proporcionam uma variedade de serviços e atividades de reforço, enquanto outras centram-se em alguns poucos serviços 
estratégicos.

Serviços-chave que as associações oferecem a 
seus membros

•	 Defesa de políticas públicas

•	 Promoção e implementação de práticas financei-
ras responsáveis

•	 Facilitação do acesso a financiamento

•	 Desenvolvimento de novos produtos

•	 Facilitação e implementação de novas tecnologias

Proporção das soluções relacionadas a 
parceiros observadas pelas associações de 
microfinanças

Colaboração com associações   72%

Parcerias innovadoras   59%

Contatos proativos com governo         54% 
e reguladores

Proporção das medidas de infraestrutura interna 
observadas pelas associações de microfinanças

Mudanças em operações internas para                                             
coleta de dados                                      54%

Desenvolvimento de novos sistemas                                      
de relatórios                              54%

Foco na construção de capital próprio                    54%

Adoção de novas tecnologias para                                        
operações internas                       51%

Transformação em instituição regulada                         46%
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2.1  Defesa de políticas públicas

Em vista dos ambientes regulatório e político dinâmicos, as associações com frequência mencionaram em primeiro lugar a defesa de 
políticas públicas para promover um ambiente geral favorável que apoie o desenvolvimento do setor ao falar de suas atividades em be-
nefício dos membros. A defesa de políticas é necessária em todos os mercados e evolui com base nas necessidades de um setor específico, 
variando do desenvolvimento de conscientização básica sobre finanças inclusivas e o papel das microfinanças para alcançar essa meta até 
ações mais concretas e sofisticadas, como pressão por reformas políticas que criem ambientes jurídicos e regulatórios justos, obtenção do 
apoio dos reguladores para a proteção aos clientes, trabalho em prol da formação de serviços de proteção ao crédito, endosso a serviços 
bancários por agentes, etc.

2.2  Promoção de práticas financeiras responsáveis

Em contextos de turbulências políticas, problemas de superendividamento e 
empréstimos múltiplos e aumento do controle sobre o setor, muitas associações 
renovaram seu foco em empréstimos éticos como um modo fundamental de 
reconstruir credibilidade e ajudar o setor a superar esses desafios. As associações 
informaram que estão trabalhando ativamente com os membros em processos de 
autorregulação, códigos de conduta, atividades de construção de capacidade para 
promover conscientização e assistência para a implantação de princípios de pro-
teção aos clientes e padrões de desempenho social. Boa parte do aprendizado em 
finanças responsáveis nas áreas de monitoração do desempenho social e proteção 
dos clientes está vindo de redes regionais da Europa e da América Latina, cujos 
mercados estão na linha de frente do setor.

Katarzyna Pawlak, do Microfinance Centre (uma rede regional para a Europa e 
Ásia Central), com sede na Polônia, comentou que “vemos [que o MFC tem] um papel contínuo na promoção de padrões financei-
ros responsáveis entre nossos membros, além de levantar a questão da responsabilidade de todo o setor (especialmente ao longo 
da cadeia de valor para criar condições favoráveis). Ainda estamos muito focados nas IMFs, mas precisamos de uma abordagem 
mais abrangente [para garantir] a responsabilidade dos fornecedores (financiadores) e a responsabilidade dos clientes quanto 
a tomar decisões informadas. Isso requer padrões para os financiadores que estejam alinhados com os padrões para as IMFs, os 
quais, por sua vez, precisam estar alinhados com programas de educação financeira para os clientes. E todos [precisam estar] 
alinhados com a regulação, o que promove um acesso responsável e inclusivo aos serviços financeiros.” 

Atividades-chave das associações no apoio a 
finanças responsáveis

•	 Informações do mercado e transparência 
financeira

•	 Implementação de proteção ao consumidor

•	 Educação financeira dos clientes

•	 Promoção de padrões de desempenho social

•	 Implementação de códigos de ética

A COPEME, Peru tem uma longa lista das várias atividades que realiza para as 76 IMFs que apoia:

•	 Implementação de soluções tecnológicas inovadoras •	 Fortalecimento da gerência média em IMFs

•	 Contatos regulares com a Superintendência de Bancos e           
Seguros

•	 Parcerias para implementar produtos de crédito que pro-
movam o cuidado com o meio ambiente e o uso de energia 
renovável

•	 Projeto e desenvolvimento de produtos de crédito rural e      
poupança 

•	 Apoio para a implementação de microsseguros

•	 Gestão de fundos de investimento e de empréstimos para as 
IMFs 

•	 Apoio para a conversão de associações de produtores rurais 
em cooperativas de crédito

•	 Gestão de informações estratégicas para o setor de microfinanças •	 Treinamentos para consultores e funcionários de IMFs

•	 Governança e gestão de risco para IMFs

A Microfinance Institutions Network da Índia descreveu o extenso trabalho de defesa de políticas públicas que oferece a seus mem-
bros, que inclui trabalhar em proximidade com as partes interessadas em múltiplos níveis, de autoridades locais e estaduais ao governo 
central e equipes do Banco Central, além de outros grandes atores institucionais, como o banco agrícola nacional e a instituição de 
promoção de pequenas empresas, para buscar o ambiente mais favorável possível para seus membros. Ao mesmo tempo, dedica-se a 
pesquisas e ao trabalho junto aos reguladores para ampliar o alcance e o papel das IMFs dentro do setor de inclusão financeira, especial-
mente em relação a licenças e permissões concedidas a outros tipos de instituições financeiras.
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2.3  Facilitação do acesso a financiamento

Muitas associações (um terço das que participaram da pesquisa) ajudam seus membros a ter acesso a financiamento por meio de 
diversas atividades. Elas promovem reuniões com investidores potenciais, proporcionam assistência técnica aos membros que estejam 
procurando investidores e se preparando para estar em situação de receber investimentos, trabalham pelo desenvolvimento de meca-
nismos de garantias e identificam e atraem financiamento público com propósitos especiais para compensar o declínio significativo do 
financiamento por doadores.

2.4  Apoio ao desenvolvimento de novos produtos

Em consonância com a discussão anterior sobre as principais mudanças no mercado, as associações estão ajudando cada vez mais os seus 
membros a atender melhor seus clientes com produtos e serviços mais apropriados e mais direcionados. É interessante que, na pesquisa Market 
Outlook10 2012 da SEEP, que pediu que as associações classificassem por prioridade suas atividades para ajudar os membros a mitigar os riscos 
do setor, apenas algumas tenham mencionado o apoio aos membros para desenvolvimento de produtos. Entre as associações que mencionaram 
esse item, o apoio ao desenvolvimento de produtos apareceu como parte das atividades gerais de construção de capacidade dos membros. A 
abordagem atual e mais direcionada de ajudar os membros a desenvolver novos produtos demonstra a maior sensação de urgência de algumas 
associações quanto à necessidade de que seus membros respondam à demanda aumentada por produtos financeiros mais diversificados.

As atividades para aumentar a capacidade dos membros para que eles possam responder apropriadamente às necessidades de seus clientes 
incluem identificar produtos e serviços que possam ser fornecidos usando tecnologia móvel, intermediar colaborações de partes interessadas e 
parcerias para o oferecimento de seguros e produtos financeiros para saúde, água e saneamento e ajuda aos membros com assistência técnica no 
desenvolvimento de novos produtos. Por exemplo, em Gana, a GHAMFIN colabora com parceiros externos, como agências de microsseguros, 
instituições especializadas em programas de promoção da saúde (por exemplo, Freedom from Hunger) e organizações de água e saneamento 
(como a  Save Water Network), para que seus membros possam diversificar seus produtos. No Azerbaijão, a associação coordena um grupo de 
trabalho especial constituído por partes interessadas para trabalhar no desenvolvimento de produtos de microfinanciamento islâmico.

2.5  Pesquisa e promoção de novas tecnologias

Cerca de um quarto das associações em nossa pesquisa disseram que também ajudam seus membros a identificar e implementar novas tecno-
logias voltadas a melhorar as operações internas das IMFs e a entrega dos serviços. As atividades variam de pesquisa da viabilidade de bancos 
móveis e dinheiro eletrônico em seus mercados para promover parcerias a negociação de soluções tecnológicas em benefício dos membros.

10.  http://www.seepnetwork.org/filebin/pdf/resources/Market_Outlook_web_en.pdf

A Red Financiera Rural no Equador estabeleceu um novo departamento focado em apoiar os membros no desenvolvimento de 
novos produtos e tecnologia. Uma iniciativa relaciona-se ao uso de palmtops para receber poupanças em áreas rurais. Essa ferramenta 
lhes permitiu oferecer serviços móveis de poupança, aumentando o número de clientes com poupança na instituição e o montante 
de poupanças coletado pelas IMFs. Uma segunda iniciativa focou em Quiosques para Operações (conectados por satélite) localizados 
em áreas rurais para levar serviços financeiros a populações não atendidas por bancos em suas próprias comunidades. Esses quiosques 
podem fazer todas as operações de crédito e poupança tradicionais e, além disso, podem ser ligados a redes de pagamento de serviços 
para processar serviços básicos como pagamento de impostos, contas de serviços públicos, etc. Uma terceira iniciativa envolveu pos-
sibilitar o acesso dos membros a caixas eletrônicos ligadas a grandes redes de processamento de operações no país e redes de pontos 
de serviço em áreas urbanas e rurais.

A Pakistan Microfinance Network está empreendendo várias iniciativas transversais para ajudar os membros a superar as dificuldades de 
financiamento. Essas incluem várias reuniões pessoais com líderes de bancos comerciais para aumentar seu entendimento das micro-
finanças e ouvir suas razões para não emprestar para IMFs, organização de eventos em que banqueiros e prestadores de microfinanças en-
contrem-se no mesmo fórum para ouvir o que os dois lados têm a dizer, revisão dos programas de garantias existentes no país para fazer 
recomendações para sua melhoria, oferecimento de consultoria individual para membros que precisem de assistência para se aproximar 
de financiadores comerciais por meio do apoio dos pares e publicação semestral de atualizações sobre recursos disponíveis para o setor.

No México, a ProDesarollo trabalhou exaustivamente com o principal financiador local para restabelecer linhas de financiamento para 
atividades de microfinanças enquanto, paralelamente, trabalhava para melhorar a reputação do setor junto a atores internacionais. Além 
disso, a ProDesarollo está trabalhando em um projeto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para desenvolver um mecanismo 
de securitização.
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III. Análise regional

1. África

Todas as associações de microfinanças da África identificaram 
a demanda dos clientes por produtos financeiros diversi-
ficados como uma tendência crucial prevalente em seu 
mercado e quase todas acreditam que essa tendência tem 
probabilidade de desafiar a relevância das IMFs. Elas ob-
servaram um foco crescente no atendimento a necessida-
des específicas de clientes rurais que trabalham no setor 
agrícola, com muitas IMFs desenvolvendo ativamente 
produtos de crédito agrícola para pequenos agricultores. 
Para atender melhor as necessidades de seus clientes, suas 
IMFs membros também estão se voltando para parcerias 
inovadoras, por exemplo, com provedores de tecnologia 
para banco móvel e banco sem agências. No entanto, 
apenas 11% das associações indicaram que seus mem-
bros estão preparados para se adaptar a essa tendência. 
Esse foi o nível de preparação mais baixo entre todas as 
regiões. 

Oito das 9 associação da região da África reconheceram 
que não aproveitar as novas tecnologias para a entrega 
de serviços afetará a capacidade de seus membros de 
permanecer relevantes. Significativas 67% indicaram 
alguma adoção de novas tecnologias para expandir o 
acesso a serviços financeiros, em comparação com 38% 
no mundo em geral. De acordo com suas associações, as IMFs africanas pareceram mais ágeis no uso de tecnologia para banco móvel 
e sem agências do que as das outras regiões. Isso talvez se deva às importantes histórias de sucesso no Quênia e em Uganda, onde os 
pagamentos móveis transformaram o modo como serviços financeiros são prestados, e também à existência de um marco regulatório 
favorável para as atividades de banco móvel, a West Africa Monetary Union.

Com o desenvolvimento contínuo do setor de microfinanças, é esperado que os reguladores influam cada vez mais. Assim sendo, as 
mudanças em regulações também são muito presentes na região, com 89% das associações africanas participantes do estudo tendo 
mencionado esse item como uma das tendências atuais em seus mercados. Por exemplo, o governo de Uganda aprovou uma regulação 
que estabelece os princípios para regular instituições de classe 4. Há a percepção de um risco estratégico crítico ligado a mudanças regu-
latórias. Por exemplo, a associação de Burkina Faso indicou que muitas IMFs terão que passar por mudanças institucionais significativas 
para cumprir as regulações e algumas podem vir a perder seu credenciamento.

Como nas outras regiões, o apoio das associações de microfinanças africanas aos seus membros centrou-se principalmente no tra-
balho em defesa de um ambiente regulatório favorável e no treinamento e construção de capacidade para seus membros para se adequar 
às novas regulações. Várias associações mencionaram também informações aos membros menores (em Burkina Faso, Benin e República 
Democrática do Congo - RDC) sobre fusões e incorporações. Além disso, as associações ofereceram uma variedade de atividades para 
desenvolvimento de novos produtos, desde pesquisas de mercado sobre as necessidades financeiras dos clientes na RDC até colabora-
ções com parceiros internacionais para o desenvolvimento de produtos especializados (ex., para atendimento de saúde) e financiamento 
de água e saneamento em Gana e construção de capacidade para a elaboração de produtos adaptados aos clientes em Uganda.

Figura 4.  Tendências do mercado na África
                    (% de respostas das associações)
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9 respostas de associações de microfinanças, representando 1.756 IMFs membros, aproximadamente 16 milhões de clientes e uma 
carteira combinada de US$ 3,7 bilhões em empréstimos vigentes e US$ 1,5 bilhão em depósitos.



12

2. Ásia

Os participantes do estudo identificaram em maior proporção 
(86%) a necessidade dos clientes por produtos financei-
ros diversificados como prevalente em seus mercados. Em 
comparação com outras regiões, as associações asiáticas 
indicaram que suas IMFs centram-se mais fortemente em 
segmentação dos clientes, desenvolvimento de parcerias 
inovadoras, diversificação de produtos e maior expansão 
geográfica. As IMFs asiáticas estão reconhecendo cada 
vez mais a demanda por produtos especializados, como 
financiamento agrícola e de moradia, e estão priorizando a 
expansão de seu alcance para áreas afastadas e para os muito 
pobres, os incapacitados e as mulheres. Esse foco em me-
lhorar os serviços e desenvolver produtos direcionados pode 
explicar o nível mais alto de confiança das associações em 
relação ao grau de preparação de seus membros para aten-
der as necessidades financeiras diversificadas dos clientes.

A maioria das associações que responderam a pesquisa 
(71%) viu os desafios de mudança do perfil de financia-
mento para as IMFs e problemas de liquidez como uma 
realidade na Ásia, em particular entre as IMFs menores— 
acima da média global de 62%. Na Índia, por exemplo, as 
IMFs pequenas encontraram mais dificuldades para acessar 
crédito em bancos comerciais, dos quais são fortemente dependentes. Mudanças na regulação também foram mais comumente men-
cionadas (57%) como uma tendência a ser administrada na Ásia. Em vários mercados, os reguladores estão focando cada vez mais em 
melhorar os marcos regulatórios para o setor de microfinanças e estão se concentrando em questões de proteção aos clientes.

É interessante que, embora as IMFs tenham indicado que novas tecnologias ainda não são amplamente adotadas pela maioria de seus 
membros, a maioria das associações participantes do estudo (71%) mencionou que a capacidade de fazer bom uso de canais de entrega 
alternativos para serviços financeiros terá um impacto para a relevância das IMFs, mas também que a maioria delas está preparada para 
se adaptar a essa tendência. Os usuários de bancos móveis e sem agências de fato estão crescendo exponencialmente na Ásia. Alguns 
exemplos de sucesso foram destacados no Paquistão, onde iniciativas de banco móvel se beneficiaram de ambientes regulatórios mais 
favoráveis.

As associações de microfinanças na Ásia estão focando amplamente suas atividades de apoio aos membros em defesa de políticas 
públicas e atuação junto ao governo (86%). No Paquistão, o Comitê de Políticas Públicas da PMN reúne-se regularmente para desen-
volver estratégias para administrar os riscos derivados de um programa de empréstimos governamental e também mitigar a ameaça dos 
tetos de taxa de juros. A PMN também é membro de um comitê diretivo que está trabalhando no marco regulatório para IMFs não 
bancárias, para assegurar que os interesses do setor sejam protegidos e que um marco favorável seja aprovado. Na Índia, a MFIN está 
ativamente engajada com uma série de atores, incluindo reguladores, banqueiros e prestadores de seguros, além de autoridades tribu-
tárias, para garantir a aprovação de um marco de políticas públicas favorável para o setor, de modo que seus membros possam oferecer 
legalmente um conjunto completo de serviços financeiros para clientes de baixa renda. No Camboja, as associações estão colaborando 
com o Banco Central na definição de novas exigências para licenciamento de serviços de microfinanças.

Além da defesa de políticas públicas, as associações da Ásia também estão muito envolvidas em atividades de autorregulação e na pro-
moção de práticas financeiras responsáveis. Estas incluem o endosso e monitoração de códigos de ética na Índia e no Camboja e ativida-
des de construção de capacidade para a implantação de princípios de proteção aos clientes na China, Camboja e Laos.
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Figura 5.  Tendências do mercado na Ásia
                    (% de respostas das associações)

7 respostas de associações de microfinanças, representando 1.203 IMFs membros, aproximadamente 58 milhões de clientes e uma 
carteira combinada de US$ 38 bilhões em empréstimos vigentes e US$ 2,3 bilhões em depósitos.
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3. Europa Oriental e Ásia Central

Necessidades diversificadas dos clientes e maior risco 
político foram mencionados por 63% dos participantes do 
estudo como prevalentes em seus mercados. Para essas duas 
tendências, as respostas das associações revelam as maiores 
defasagens entre o grau de preparação das IMFs para se 
adaptar e o impacto das tendências para sua relevância. As 
associações informaram, no entanto, que as IMFs estão 
tentando lidar com essas tendências melhorando as práticas 
de proteção aos clientes, pesquisando a viabilidade de 
novos produtos e aumentando a acessibilidade aos produ-
tos existentes. As associações dessa região, mais do que nas 
outras regiões, indicaram que o risco político é a tendência 
com maior probabilidade de desafiar as IMFs.

A maioria das associações de microfinanças na região da 
Europa Oriental e Ásia Central (EOAC) (88%) identificou 
mudanças na regulação como uma tendência prevalente 
em seu mercado. Os reguladores da região estão focan-
do mais o setor de microfinanças e esperam aumentar as 
regulações na maioria dos mercados. Nos países membros 
da UE, por exemplo, os reguladores estão pensando em 
exigir que as instituições ofereçam contas correntes básicas 
a todos os cidadãos. Também foi notada alguma consolida-
ção das funções regulatórias na região, como na Rússia. No Cazaquistão, a associação está preocupada que as IMFs talvez não consigam 
cumprir as novas exigências de capital que entrarão em vigor em 2016.

No entanto, as associações informaram que as IMFs da EOAC parecem bem preparadas para se adaptar às mudanças nas regulações que 
seus países estão enfrentando. O grau elevado de preparação pode ser explicado pelo engajamento proativo das associações de micro-
finanças e outros atores em discussões de políticas públicas e defesa de um aperfeiçoamento da regulação atual para atender melhor as 
necessidades do setor de microfinanças, além de um trabalho ativo para aumentar a conscientização dos tomadores de decisões e do 
público sobre as contribuições das microfinanças e melhorar a imagem e o posicionamento do setor.

A prevalência de novas tecnologias entre os membros teve o menor índice (13%), em comparação com as outras regiões e a tendência 
global (38%), o que indica que as associações da EOAC não veem ainda a adoção de bancos móveis e sem agências como um desenvol-
vimento comum. Contudo, elas indicam que muitas IMFs estão adotando novas tecnologias que melhorarão suas operações internas. 
A melhora de sistemas de SIG (sistemas de informações gerenciais) teve a pontuação mais alta na EOAC (63%), seguida de perto pela 
América Latina e Caribe (60%), enquanto Ásia e África tiveram pontuações significativamente mais baixas (43% e 33%, respectiva-
mente).

Em consonância com as principais tendências e riscos destacados na EOAC, o apoio aos membros pelas associações de microfinanças 
da região tem se concentrado especialmente em atuação junto aos governos e defesa de políticas públicas (75%). As atividades nessa área 
incluem engajamento ativo em discussões de políticas públicas (Geórgia, Tajiquistão, Cazaquistão e o Microfinance Centre em níveis 
regionais), atuação junto aos bancos centrais e reguladores para promover um ambiente regulatório mais favorável no Azerbaijão e na 
Armênia, e contribuições técnicas sobre regulação normativa e jurídica do mercado de microfinanças em apoio às autoridades nos níveis 
federal e regional na Rússia. As associações da região também mencionaram atividades para facilitar o acesso dos membros a financia-
mento, como buscar financiamento público para propósitos especiais (em vista do declínio significativo do financiamento por doadores 
na Rússia), colaboração ativa com investidores no Azerbaijão e busca geral de novas fontes de financiamento para as IMFs no Tajiquistão. 
Além disso, as associações estão trabalhando ativamente na promoção de padrões éticos e iniciativas de proteção aos clientes.
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Figura 6.  Tendências do mercado na Europa Oriental e    
                     Ásia Central
                    (% de respostas das associações)

8 respostas de associações de microfinanças, representando 498 IMFs membros, aproximadamente 2,2 milhões de clientes e uma 
carteira combinada de US$ 2,5 bilhões em empréstimos vigentes e US$ 637 milhões em depósitos.
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4. América Latina e Caribe

Em comparação com as outras regiões, as associações de 
microfinanças da América Latina parecem ser mais pessimistas 
quanto ao grau de preparação das IMFs de sua região para 
se adaptar às diferentes tendências.

As associações da região classificaram as necessidades 
diversificadas dos clientes (87%) e a redução da partici-
pação no mercado (73%) como as duas tendências mais 
prevalentes. As associações também indicaram que essas 
duas tendências provavelmente teriam um forte impacto 
na capacidade das IMFs de permanecer relevantes e que 
seus membros pareciam insuficientemente preparados para 
lidar com elas. No entanto, 87% das associações mencio-
naram que seus membros estão explorando ativamente 
como diversificar suas ofertas de serviços com microsse-
guros, microaposentadorias e produtos direcionados para 
clientes rurais que trabalhem com agricultura. 

Enquanto as associações da ALC indicaram que o amplo 
uso de novas tecnologias para expandir o acesso a servi-
ços financeiros é comum em poucos países da ALC (ex., 
Peru, Bolívia, Equador), 73% delas consideraram que essa 
tendência terá um impacto significativo sobre a capacidade 
das IMFs de permanecer relevantes. Em vários outros países, elas destacaram projetos piloto interessantes nessa área, como parcerias en-
tre uma empresa de telecomunicações e um banco de poupanças no México para mobilizar pequenos depósitos e empréstimos on-line 
em áreas urbanas do país e o uso de telefones celulares para aprovar empréstimos em áreas rurais no Peru.

As associações da região da ALC apoiam seus membros ativamente. Os serviços mais comumente mencionados são em desenvolvi-
mento de novos produtos, soluções tecnológicas e defesa de políticas públicas, o que reflete as prioridades que elas identificaram em 
seu mercado. Por exemplo, a Red Financiera Rural no Equador desenvolve novos serviços para as IMFs membros com base em uma 
análise aprofundada da demanda e criou um departamento de desenvolvimento e tecnologia de produtos financeiros. No Paraguai e 
na América Central, as associações também estão firmemente engajadas em ajudar seus membros a promover e implantar práticas de 
proteção aos clientes. Várias das associações do Peru têm programas amplos em andamento: a Asociación de Instituciones de Microfi-
nanzas del Perú (ASOMIF) está trabalhando em contato estreito com seus membros para implementar canais alternativos, como banco 
móvel, para expandir o acesso aos serviços financeiros; a COPEME centrou-se no desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras; 
e a PROMUC Network está avaliando metodologias para utilizar dinheiro eletrônico de modo a apoiar ONGs que prestam serviços de 
microfinanças no Peru.

15 respostas de associações de microfinanças, representando 453 IMFs membros, aproximadamente 13,9 milhões de clientes e 
uma carteira combinada de US$ 18 bilhões em empréstimos vigentes e US$ 10 bilhões em depósitos.
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Figura 7.  Tendências do mercado na ALC
                    (% de respostas das associações)
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IV. Conclusões
As respostas das associações de microfinanças refletiram as preocupações mais atuais levantadas em publicações importantes do setor no 
ultimo ano, especificamente a necessidade urgente de abordagens centradas no cliente para as IMFs, o impacto significativo de mudan-
ças regulatórias e intervenções políticas sobre as IMFs, a concorrência de novos participantes agressivos e com boas fontes de recursos 
oferecendo serviços financeiros aos clientes, o impacto das inovações tecnológicas para os serviços bancários e a prestação de serviços 
financeiros e as mudanças no perfil de financiamento.

A contribuição mais importante deste estudo é a identificação e análise das tendências que podem ter as maiores consequências para a 
capacidade das IMFs de executar sua estratégia, alcançar seu objetivo de negócios e construir e proteger seu valor. Nossa análise revela 
que os desafios mais sérios para as IMFs associam-se a dois fatores chave que confrontam o setor atualmente: do que os clientes real-
mente precisam e como utilizar as inovações tecnológicas para melhorar a prestação dos serviços.

As associações expressaram consciência dos desafios cruciais e da urgência de lidar com eles. No geral, as associações de microfinanças 
observaram que as IMFs precisam refletir seriamente sobre seus modelos de negócio e repensar suas estratégias para a adoção de 
abordagens mais focadas no cliente. Há um consenso crescente de que as IMFs precisam diversificar os produtos que oferecem, e 
precisam fazer isso depressa, não só para afastar a concorrência, mas também para poder servir a um mercado mais amplo e se expandir 
e, em última instância, enfrentar melhor os choques e forças econômicas. As IMFs mais sólidas são as que adaptaram seus modelos 
de negócio a essas mudanças. Diante da demanda do setor para que as IMFs proporcionem mais produtos e serviços aos seus clientes 
de crédito, as que enfrentaram os desafios precocemente tiveram melhoras não só em sua reputação, mas também em seus resultados 
financeiros. Produtos que vão de mobilização de depósitos à prestação de serviços além de crédito para seus clientes (como remessas, 
transferências de dinheiro e seguros) resultaram em fontes adicionais de receita para as IMFs e ajudaram a reduzir os custos, o que, por 
sua vez, melhorou a lucratividade e os níveis de solvência.

No entanto, a capacidade das IMFs de responder rapidamente às tendências e desafios do mercado e a capacidade das associações de 
fornecer aos membros os serviços mais essenciais para apoiá-los continuam a ser preocupações importantes. As associações indicaram 
que as IMFs estão insuficientemente preparadas para enfrentar proativamente os seus desafios principais, o que é necessário para que 
permaneçam relevantes. Com a exceção das associações de microfinanças da Ásia, todas as outras consideraram que seus membros não 
estavam suficientemente equipados para atender as necessidades diversificadas dos clientes e adotar novas tecnologias. (As IMFs afri-
canas eram as menos preparadas.) Da mesma forma, embora as associações ofereçam uma variedade de funções de apoio a seus mem-
bros para lidar com essas mudanças, as atividades que a maioria delas empreende—defesa de políticas públicas, promoção de práticas 
financeiras responsáveis e facilitação do acesso a financiamento—não parecem estar suficientemente alinhadas com as tendências mais 
desafiadoras que os clientes enfrentam, que são a demanda diversificada dos clientes e as novas tecnologias. Com poucas exceções, isso 
sugere que as associações precisam recalibrar e redefinir as prioridades de suas ofertas de serviços.

É importante reconhecer, no entanto, que o esforço para “manter a vantagem” não cabe apenas às IMFs e associações. Outros fatores 
limitam a capacidade até mesmo das IMFs mais sólidas de responder às tendências do mercado. No lado da oferta, há barreiras, como 
altos custos de transações e marcos regulatórios mal desenvolvidos, que dificultam o desenvolvimento de uma série de produtos e ser-
viços ajustados para atender as necessidades do mercado. No lado da demanda, fatores do ambiente, como gênero, educação e nível de 
renda, bem como dados limitados sobre o mercado e regimes de proteção ao consumidor, limitam a aquisição de serviços pelas pessoas 
e sua capacidade de derivar benefícios desses serviços. Portanto, apenas uma abordagem holística que envolva um amplo conjunto de 
atores, prestadores de serviços, produtos e tecnologias poderá lidar de forma suficiente com as limitações atuais do lado da oferta e da 
demanda que criam obstáculos para uma maior inclusão.
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Anexo 1: A pesquisa usada para este estudo

1. Ambiente de negócios geral para as microfinanças
1.1 Descreva as três tendências mais influentes na prestação de serviços financeiros para clientes de baixa renda que estão ocorrente 
atualmente em seu mercado.

1.2. Descreva quais são os três maiores riscos estratégicos que as IMFs enfrentarão em seu mercado nos próximos 18-24 meses.  Os riscos 
que podem ter as maiores consequências para a capacidade das IMFs de executar sua estratégia, alcançar seus objetivos de negócios e construir 
e proteger seu valor. Por exemplo, um teto para as taxas de juros estabelecido pelo governo, aumento do superendividamento dos clientes, etc.

1.3. Como as IMFs identificam e respondem a ameaças e oportunidades estratégicas no mercado? Marque todas as opções que se apli-
quem.

q Não sei

q Nenhum processo formal; essencialmente ação reativa a riscos e desafios significativos

q Processos irregulares, essencialmente com base em exigências de financiadores/reguladores

q Com base em informações do mercado (coleta e análise de dados de mercado do ambiente externo da  IMF)

q Com base em informações do negócio (acompanhamento e análise de dados internos como vendas de produtos, custo de capital, 
etc.)

q Revisão estratégica abrangente de rotina, que inclui informações de mercado e do negócio, análise SWOT, consultas a partes 
interessadas

q Outros; especifique:
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2. Principais tendências no setor de serviços financeiros que afetam o modo de atuação das IMFs

2.1. Forneça informações sobre as seguintes tendências em seu mercado.

Tendências Necessidades diversificadas 
dos clientes

Redução da participação no 
mercado

Mudança do perfil de finan-
ciamento para IMFs

Descrição Os clientes aumentaram a de-
manda por uma variedade maior 
de serviços financeiros, muitos 
dos quais não são atualmente 
oferecidos pela maioria das IMFs 
já existentes. Esses podem incluir 
seguros, remessas, poupanças, 
produtos de empréstimos especial-
izados como para saúde, água e 
saneamento, etc.

Novos participantes no mercado, 
em busca de amplo alcance, estão 
fornecendo serviços financeiros 
a um número rapidamente 
crescente de clientes e obtendo 
aumentos significativos em sua 
participação no mercado. Esses 
incluem: emprestadores para 
consumo, bancos comerciais 
voltando-se para clientes de 
baixa renda, operadoras de redes 
móveis, companhias de serviços 
públicos.

As fontes e o tipo de financia-
mento disponíveis para IMFs 
estão mudando. Financiamento 
por instrumentos de dívida e 
emissão de ações ainda estão 
disponíveis, mas, em geral, em 
montantes mais baixos para 
IMFs. Há uma expectativa maior 
de que as IMFs sejam capazes de 
financiar mais de suas operações 
com outras fontes, como juros 
acumulados e mobilização de 
depósitos (se permitido).

Em que grau esta tendência 
está ocorrendo em seu mer-
cado?

1- Em pequeno grau

5- Em grande grau

Esta tendência desafiará 
a capacidade das IMFs de 
permanecerem relevantes, 
considerando seu modelo de 
negócio e capacidade atuais?

1- Improvável

5- Muito provável

Quanto as IMFs estão pre-
paradas para se adaptar a esta 
tendência?

1– Mal preparadas

5– Muito preparadas

Que medidas as IMFs estão 
adotando, se alguma, para 
responder a essas mudanças 
no mercado?

Marque todas que se apliquem, 
indicando no menu drop-down 
quantas IMFs estão adotando 
essas medidas.

1 - Nenhuma

2 - Poucas

3 - Algumas

4 – A maioria

q Parcerias inovadoras

q Diversificação dos produtos 

q Segmentação dos clientes

q Melhorias nas práticas de 
avaliação do mercado

q Expansão geográfica

q Outras; descreva:

q Parcerias inovadoras 

q Diversificação dos produtos 

q Segmentação dos clientes

q Fusões com outros 
prestadores

q Mudanças em preços, 
entrega ou acessibilidade dos 
produtos

q Outras; descreva:

q Transformação em 
instituição regulada

q Foco na construção de 
capital próprio

q Foco no aumento da 
mobilização de depósitos (se 
permitido)

q Ação junto ao governo 
para criação de opções de 
garantia de crédito para atrair 
financiamento comercial

q Outras; descreva:

Comentários adicionais:
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2. Principais tendências no setor de serviços financeiros que afetam o modo de atuação das IMFs

2.1. Forneça informações sobre as seguintes tendências em seu mercado.

Tendências Novas tecnologias Maior risco político Mudanças na regulação

Descrição Novas tecnologias estão afetando o 
modo como produtos são entregues 
e operações bancárias são feitas. 
Elas incluem pagamentos móveis, 
dispositivos de identificação biomé-
trica, novas plataformas de TI, etc.

As IMFs estão expostas a maior interfe-
rência política, como a criação de novos 
tipos de instituições de microfinanças, 
propagandas governamentais que 
incentivam os clientes a não pagar os 
empréstimos, criação de fundos de em-
préstimo sem juros ou com juros baixos, 
tetos para a taxa de juros, etc.

Mudanças na regulação e na in-
fraestrutura do setor estão afetando 
o modo de operação das IMFs. Essas 
podem incluir regulação nova/
modificada para as microfinanças, 
novos órgãos reguladores, adoção 
de estratégia nacional de inclusão 
financeira, etc.

Em que grau esta tendência está 
ocorrendo em seu mercado?

1- Em pequeno grau

5- Em grande grau

Esta tendência desafiará a capaci-
dade das IMFs de permanecerem 
relevantes, considerando seu 
modelo de negócio e capacidade 
atuais?

1- Improvável

5- Muito provável

Quanto as IMFs estão preparadas 
para se adaptar a esta tendência?

1– Mal preparadas

5– Muito preparadas

Que medidas as IMFs estão adot-
ando, se alguma, para responder a 
essas mudanças no mercado?

Marque todas que se apliquem, indi-
cando no menu drop-down quantas 
IMFs estão adotando essas medidas.

1 - Nenhuma

2 - Poucas

3 - Algumas

4 – A maioria

q Parcerias inovadoras

q Adoção de novas tecnolo-
gias para operações internas

q Adoção de novas tecnolo-
gias para entrega de serviços

q Treinamento dos clientes 
em novas tecnologias

q Outras; descreva:

q Colaboração com a as-
sociação local para restaurar a 
reputação do setor

q Melhora das práticas de 
proteção aos clientes

q Atuação proativa junto a 
governo e reguladores para 
evitar interferência

q Outras; descreva:

q Desenvolvimento de novos 
sistemas de relatórios para se 
adaptar às novas leis

q Mudanças em operações 
internas para coleta de dados

q Colaboração estreita 
com a associação local para 
responder às mudanças

q Transformação em 
instituição regulada

q Outras; descreva:

Comentários adicionais:

2.2. Que ações sua associação está tomando, se alguma, para apoiar seus membros na resposta a essas tendências do mercado? Necessi-
dades diversificadas dos clientes, redução da participação no mercado, mudança no perfil de financiamento para IMFs, novas tecnologias, maior 
risco político, mudanças na regulação

3. A SEEP e sua associação

3.1 Que ações específicas a SEEP deveria tomar para apoiar os esforços de sua associação na resposta a essas tendências no setor de 
serviços financeiros?
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Anexo 2.  Atividades regionais e globais das IMFs em 
resposta às tendência do mercado

Atividades % África Ásia EOAC ALC

Colaboração com a associação 72% 56% 86% 88% 67%

Melhora das práticas de proteção aos clientes 69% 44% 57% 75% 87%

Diversificação dos produtos 69% 44% 71% 63% 87%

Segmentação dos clientes 64% 44% 86% 38% 80%

Expansão geográfica 59% 56% 71% 50% 60%

Parcerias inovadoras 59% 67% 86% 38% 53%

Mudanças em operações internas para coleta de dados 54% 44% 29% 63% 67%

Desenvolvimento de novos sistemas de relatórios 54% 44% 57% 75% 47%

Foco na construção de capital próprio 54% 33% 71% 50% 60%

Atuação proativa junto a governo e reguladores 54% 33% 71% 38% 67%

Adoção de novas tecnologias para operações internas 51% 33% 43% 63% 60%

Transformação em instituição regulada 46% 44% 57% 50% 40%

Defesa de opções de garantia de crédito 44% 44% 86% 25% 33%

Mudanças em preços e acessibilidade de produtos 44% 33% 29% 63% 47%

Melhora das práticas de avaliação do mercado 44% 33% 57% 38% 47%

Foco em aumentar a mobilização de depósitos (se permitido) 36% 33% 43% 38% 33%

Adoção de novas tecnologias para entrega dos serviços 31% 22% 43% 13% 40%

Treinamento dos clientes em tecnologia 13% 11% 29% 0% 13%

Fusões com outros prestadores 10% 11% 14% 13% 7%

Nota:  As gradações de cores de escuro para claro indicam quais estratégias são usadas com mais frequência. Quanto mais alta a 
frequência, mais escura a cor.
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