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Visão geral
Esta nota técnica examina as estratégias em relação aos membros de um amplo conjunto de associações de microfinanças pesquisadas pela SEEP em 2010. Seu objetivo é analisar as diferentes abordagens, políticas e processos que as
associações adotaram para atender seus membros e as missões de sua organização. A diversidade de experiências mostra
que não existe uma única melhor prática. Em vez disso, as associações precisam definir sua estratégia com base em um
entendimento claro do mercado, das necessidades e demandas de seus membros e de sua própria visão de longo prazo
para o desenvolvimento.
A estratégia em relação aos membros é crucial para o sucesso, porque toca todos os aspectos da organização (governança,
operações, sustentabilidade financeira, serviços e relações externas). Os elementos-chave de uma estratégia de membros
são a base para o quadro de membros, a estrutura de tarifas e os benefícios oferecidos aos membros.
As descobertas apresentadas nesta nota baseiam-se em uma pesquisa com 20 associações de microfinanças.1 A amostra
foi selecionada de modo a incluir associações de diferentes regiões geográficas, em diferentes níveis de desenvolvimento
institucional e com diferente maturidade do mercado financeiro. A Figura 1 lista as associações participantes. (Veja o
anexo 1 para uma breve descrição de cada associação.)

Figura 1. Associações participantes
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Histórico
Para compreender plenamente a estratégia de uma associação em relação a seus membros, é importante começar pela
definição do que é uma associação e por uma introdução de algumas das origens comuns das associações existentes.
Associações de microfinanças são organizações constituídas de membros que promovem melhores práticas, coletam e

1.

Esta nota baseia-se em informações coletadas nessa pesquisa e seus dados são atualizados até maio de 2010.
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disseminam informações sobre o setor e defendem um ambiente de políticas públicas e financiamento positivo e favorável para as microfinanças. O quadro de membros de uma associação é geralmente composto de instituições de varejo
envolvidas diretamente em empréstimos para microempresas,2 incluindo instituições de microfinanças especializadas,
cooperativas de crédito e bancos comerciais, além de outros atores do setor, como financiadores ou prestadores de serviços técnicos. Algumas associações focam um segmento específico do setor de microfinanças, como apenas instituições
reguladas, enquanto outras incluem mais amplamente todos os atores que operam no mercado.
Em alguns casos, como a América Central, o Oriente Médio e o norte da África, foram estabelecidas associações regionais (ou multinacionais). Essas associações com frequência têm como foco representar e fortalecer IMFs e/ou associações
nacionais de sua região. Alguns países (como Camboja, Costa do Marfim e Marrocos) têm legislações que exigem que
todas as IMFs sejam filiadas a uma associação, a qual serve como uma ligação oficial entre os reguladores financeiros do
governo e o setor de microfinanças.

Como surgem associações de microfinanças
Associações de microfinanças ganham existência em uma variedade de circunstâncias, dependendo do contexto local, do nível de
maturidade do mercado de microfinanças e da disponibilidade de financiamento, entre outros fatores. Seguem-se alguns exemplos
de como algumas das associações que participam desta pesquisa foram estabelecidas.

Surgimento independente
A Sa-Dhan, a Association of Community Development Finance Institutions na Índia, foi formada quando atores importantes do setor
perceberam que as IMFs precisavam de uma plataforma comum para aumentar mais efetivamente o alcance do programa, lançar
novas iniciativas e negociar com formuladores de políticas por um ambiente regulatório favorável. Com o reconhecimento cada vez
maior pelas partes interessadas das limitações e desafios comuns, surgiu um consenso quanto à necessidade de uma abordagem
abrangente para expandir a provisão de serviços de microfinanças na Índia, apesar da diversidade de modelos e organizações de
microfinanças. Uma série de IMFs, bancos e fundações uniram-se para identificar um líder e estabelecer a Sa-Dhan.

Criação como um projeto de uma organização-mãe
A Banking with the Poor Network (BWTP) surgiu a partir do projeto Banking with the Poor da Foundation for Development Cooperation (FDC). A Foundation é uma organização independente sem fins lucrativos sediada em Brisbane, Austrália, cujo objetivo é
fortalecer a cooperação e o desenvolvimento internacionais, especialmente na região da Ásia-Pacífico. O projeto BWTP dedicou-se a
explorar, demonstrar e publicar o potencial de aumento do acesso ao crédito para os pobres sobre uma base comercial sólida. A FDC
conduziu pesquisas em oito países do sul e sudeste da Ásia e realizou uma série de workshops regionais. Isto acabou resultando no
estabelecimento formal da rede BWTP para criar ligações entre bancos comerciais, de um lado, e organizações não-governamentais
(ONGs) e grupos de autoajuda (GAA) de populações pobres de outro. A rede é um organismo autônomo, com sua própria equipe
executiva, mas a Foundation continua a atuar como seu Secretário.**

Formação por associações nacionais
A REDCAMIF, a associação regional da América Central, surgiu em um contexto de setores de microfinanças relativamente desenvolvidos. Vários países da América Central tinham redes de microfinanças nacionais bem estabelecidas. Essas redes, constituídas de
líderes nas indústrias de microfinanças nacionais, reconheceram o valor potencial da colaboração regional e, assim, estabeleceram
a REDCAMIF como uma rede de redes em 2002. Como a região é composta de países pequenos com populações relativamente
homogêneas, a REDCAMIF foi um esforço estratégico para obter economias de escala, por meio da integração formal dos setores de
microfinanças nacionais para trabalhar por objetivos comuns. As quatro associações fundadoras foram a Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF), a Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador (ASOMI), a Red de Instituciones
de Microfinanzas (ASOMIF) da Nicarágua e a Red de Instituciones de Microfinanzas de Honduras (REDMICROH).
* Este exemplo foi tirado de Sa-Dhan Microfinance Resource Center, 2009, “Journey of a Decade: Building the Sector of Community
Development Finance,” (Nova Delhi, Índia, Sa-Dhan), p. 13.
** bwtp.org, “About Us: History,” “A Brief History of the Network,” http://www.bwtp.org/history.html. Acessado em setembro de 2010.
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Esta nota técnica chama todas as instituições envolvidas em empréstimos para microempresas de instituições de microfinanças, ou IMFs.
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Base para o quadro de membros
A fonte primária de legitimidade para as associações é a base usada para seu quadro de membros, definida pelo mercado-alvo da associação, as categorias de membros e os critérios de
elegibilidade. A base para o quadro de membros deve estar
Definição de uma base para o
diretamente ligada à missão da associação e deve ser claramente
quadro de membros
definida na constituição e regulamentos. As organizações
específicas para as quais uma associação deseja se voltar devem
• Mercado-alvo
ser definidas como parte do planejamento estratégico da
- Amplo alcance
associação, que pode mudar conforme a associação e o mercado
- IMFs maiores ou comerciais
- IMFs menores, sem fins lucrativos ou não reguladas
de microfinanças evoluem.
A base do quadro de membros varia significativamente entre as
associações pesquisadas. Nas 20 associações, o número de membros variou de apenas 6 na REDCAMIF, em que os membros
são redes nacionais, até 234 na Sa-Dhan da Índia, com muitas
pequenas ONGs como membros. O número médio de membros por associação é 60, enquanto a mediana são 42 membros.
O Gráfico 1 abaixo mostra o número total de membros de cada
associação discutida nesta nota.

- Associações
• Categorias de membros
- Tipo de instituição ou papel no setor
- Tamanho
- Tempo como membro
- Membro honorário
• Critérios de elegibilidade
- Características operacionais
- Desempenho financeiro
- Desempenho social

Gráfico 1. Número de membros
REDCAMIF
ASOFIN
PNSMF
CMA
PMN
AMFA
AEMFI
ALAFIA
BWTP
RFR
MCPI
COPEME
APSFD-CI
SANABEL
ProDesarrollo
SEEP
MFC
AMFIU
CAM
Sa-Dhan

6
8
12
20
23
29
30
32
37
40
44
50
58
74
85
86
103
110
118
234

Mercado-alvo
Um mercado-alvo é definido pelo tipo de organizações que a associação pretende representar e servir. Um mercado-alvo
bem definido é fundamental para o sucesso organizacional, assim como uma estratégia de mercado eficaz com produtos,
promoções e preços apropriados. Os mercados-alvo variam. Algumas associações definem seu mercado muito amplamente, incluindo tantos atores do setor quanto possível. Outras escolhem se direcionar para um grupo mais homogêneo
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de instituições, com base na estrutura jurídica ou foco em mercados de nicho, como prestadores de serviços rurais. Como
foi mencionado, em alguns países, como Camboja, Costa do Marfim e Marrocos, a filiação a uma associação é exigida
por lei.
Associações regionais podem operar como uma rede de redes, ou apoiar IMFs na região, ou ambos. No caso da REDCAMIF, apenas associações nacionais são elegíveis para ser membros plenos, embora todos os membros das associações
tornem-se automaticamente membros honorários da REDCAMIF. Em contraste, os estatutos da BWTP requerem que
75% de seus membros sejam IMFs, enquanto 25% são outros atores envolvidos no setor em toda a Ásia. A Sanabel e a
MFC procuram incluir uma variedade ampla de atores de microfinanças em suas respectivas regiões. No entanto, como
mais associações nacionais estão começando a surgir nessas regiões, essas duas associações estão passando a convidar
redes nacionais para entrarem como membros, a fim de expandir seu alcance e impacto.
O mercado-alvo de uma associação é uma preocupação estratégica fundamental. As associações precisam garantir que
a base para seu quadro de membros evolua e amadureça junto com o mercado de microfinanças. Isto implica avaliações
contínuas por parte da liderança da associação e pode levar a maior especialização ou, em alguns casos, a maior diversidade. A Tabela 1 apresenta uma tipologia de mercados-alvo de associações.

Tabela 1. Mercados-alvo comuns de associações de microfinanças
Mercado-alvo

Características principais

Associações

Alcance amplo

Os membros representam um conjunto diverso de prestadores de
microfinanças e outros atores do setor, como prestadores de serviços técnicos ou de capacitação, doadores e outros contribuidores
do setor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEMFI
APSFD-CI
AMFIU
MCPI
MFC
PMN
PNSMF
ProDesarrollo
RFR
Sa-Dhan
Sanabel

Instituições reguladas e/ou comerciais e
bancos

O quadro de membros pode não excluir organizações sem fins
lucrativos, mas os serviços são voltados para instituições maiores e/
ou reguladas.

•
•
•
•
•

AMFA
ASOFIN
BWTP
CMA
Consortium ALAFIA

Instituições sem fins lucrativos e/ou não
reguladas

Os serviços são primariamente para instituições sem fins lucrativos.
Isto existe com mais frequência onde o setor de microfinanças é
dominado por IMFs ONGs ou onde há distinções importantes entre
instituições reguladas e não reguladas.

• COPEME
• CAM

Associações nacionais

Associações regionais ou internacionais desenvolvem serviços
específicos para associações de microfinanças nacionais. Com
frequência, as associações estendem a participação a IMFs e outros
atores do setor e prestam serviços a eles.

•
•
•
•
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REDCAMIF
Sanabel
MFC
SEEP

Foco em grandes IMFs e bancos: AMFA
A Azerbaijan Microfinance Association tem uma variedade de IMFs como membros: 34% são pequenas, 11% são médias e 55% são
IMFs grandes e bancos. Seu foco estratégico, no entanto, são bancos comerciais médios e grandes que estejam tomando uma decisão
estratégica de se mover para as camadas inferiores do mercado e oferecer serviços de microfinanças. A AMFA decidiu focar esse grupo
por várias razões. Para começar, 17 em 19 IMFs no Azerbaijão já são membros da AMFA. Um exercício de planejamento estratégico em
2006–2007 revelou que a AMFA precisava do apoio de bancos médios e grandes para continuar a crescer institucionalmente. Membros
maiores podem contribuir com as competências de liderança necessárias, participar da governança da AMFA e oferecer patrocínio para
a conferência semestral e outros eventos da associação. Eles também representam o maior público potencial pagante de capacitações,
workshops, seminários e outros produtos e serviços, que compõem quase 50% da receita anual da AMFA. Além disso, bancos médios e
grandes apoiam iniciativas de ponta e podem expandir a capacidade da AMFA em áreas como transparência financeira, proteção aos
clientes e educação financeira dos clientes. Ao cofinanciar algumas dessas iniciativas com os membros, a AMFA demonstra compromisso com a inovação, o que ajuda a atrair novos doadores.
A AMFA acredita que seu foco estratégico em bancos médios e grandes não afeta seus membros IMFs menores. Para atender as necessidades das IMFs menores, a AMFA desenvolveu um pacote de serviços customizados de capacitação e consultoria. As IMFs médias
e grandes membros da AMFA apoiam a incorporação de grandes bancos, ainda que, ao expandir seu alcance, os bancos tornem-se
concorrentes diretos das IMFs. Contudo, a AMFA pode ajudar a cultivar relações e capacitar as IMFs para que tenham um desempenho
comparável ao dos bancos. A AMFA também considera que atrair bancos médios e grandes é essencial para sua agenda de defesa de
políticas públicas. Todos os membros beneficiam-se das fortes ligações que os bancos maiores têm com o governo e de sua influência
para negociar melhores políticas para as microfinanças.

Categorias de membros
Embora algumas associações voltem-se para segmentos específicos do mercado de microfinanças, a maioria tem membros diversos com necessidades diferentes. Essa diversidade é refletida no número de categorias de membros que muitas
associações criaram. As associações geralmente estruturam suas tarifas para membros, critérios de elegibilidade e benefícios (como participação no conselho administrativo da associação) com base nessas categorias.
Das 20 associações pesquisadas, todas exceto quatro têm duas ou mais categorias de membros. As categorias costumam
ser baseadas na forma jurídica da organização, no papel que o membro desempenha no mercado e/ou em seu tamanho.
Algumas associações também fazem distinções entre membros novos e membros mais antigos, enquanto outras aceitam
membros honorários. Nas quatro associações sem distinções de categorias, todos os membros estão sujeitos às mesmas
exigências de elegibilidade, recebem os mesmos benefícios e, com exceção da AMFA, pagam as mesmas tarifas.
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Tabela 2. Exemplos de categorias de membros de associações
Tipo de categorização
Sem categorização

Tipo de instituição/papel no
setor

Descrição

Exemplos

Todos os membros estão sujeitos aos mesmos
critérios de elegibilidade, recebem os mesmos
benefícios e, em geral, pagam as mesmas tarifas.

COPEME
• Põe todos os seus membros em uma única categoria.

Uma das estruturas mais comuns para categorias
de membros baseia-se na forma jurídica da instituição (IMF, banco comercial, etc.) ou no papel
que o membro desempenha no setor (doador,
prestador de serviços técnicos, associação, etc.).

PMN

AMFA
• Não pode, por lei, fazer distinções categóricas entre os
membros em termos de elegibilidade ou benefícios,
mas pode cobrar tarifas diferentes de diferentes tipos de
membros.

• Bancos de microfinanças
• IMFs
• Instituições financeiras comerciais
ProDesarrollo
• IMFs
• Contribuidores do setor
• Participantes independentes
BWTP
• IMFs
• Associações de microfinanças nacionais
• Prestadores de serviços técnicos
Sa-Dhan
• Prestadores de serviços técnicos
• Instituições financeiras de varejo
• IMFs
• Redes/partes interessadas do setor.

Tamanho

Os membros são categorizados com base no
número de clientes, tamanho da carteira de
empréstimos em aberto ou total de ativos.

ASOFIN
• Ativos totais >US$ 60 milhões
• Ativos totais $25–$60 milhões
• Ativos totais <$25 milhões
CMA
• Pequeno: carteira <U$ 3 milhões
• Médio: carteira $3–$10 milhões
• Grande: carteira >$10 milhões

Tempo na associação

As diferentes categorias de membros baseiamse no tempo em que o membro pertence à
associação.

Sa-Dhan
• Membros associados em seus três primeiros anos têm
tarifas mais baixas e menos benefícios.
• Membros primários depois de três anos em boa situação
recebem benefícios plenos (incluindo direito de voto e a
possibilidade de concorrer ao conselho administrativo) e
têm tarifas mais altas.

Membros honorários

A participação no quadro de membros é estendida a outros atores do setor, com frequência
envolvendo tarifas mais baixas, ou nulas, e
menos benefícios.

REDCAMIF
• A categoria de membro honorário é estendida a todos os
membros das redes nacionais que compõem o quadro de
membros da REDCAMIF.
RFR
• A situação de membro honorário é oferecida a atores
importantes, como ONGs sem carteira de microfinanças,
prestadores de serviços de capacitação e doadores.
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Critérios de elegibilidade
É estrategicamente importante para uma associação definir claramente seus critérios e requisitos para os membros. Esses
requisitos podem ser uniformes para todos os membros ou podem variar por categoria de membros. Os critérios de
elegibilidade são determinados pelo tipo de membros que
uma associação deseja representar e servir. Como já foi
Critérios de elegibilidade comuns
mencionado, algumas associações só aceitam como mem• Comprometimento com as missões da associação
bros organizações sem fins lucrativos (COPEME), en• Adesão ao código de ética ou de conduta da associação
quanto outras requerem que os membros sejam instituições
• Requisitos relacionados a porcentagem da carteira de
reguladas (ASOFIN). Em alguns casos, os critérios de
crédito dedicada a microfinanças
• Tamanho mínimo e/ou tempo em operação
elegibilidade podem ser relativamente mínimos. A AEM• Progresso em direção à sustentabilidade financeira e/ou
FI, por exemplo, abre a participação em seu quadro de
crescimento
membros para IMFs e só exige que elas sejam organizações
juridicamente registradas. No entanto, os critérios para
membros podem ir bem além de tamanho e tipo básicos,
incluindo padrões e objetivos específicos que se alinhem com a missão da associação e definam a legitimidade e a
posição da associação dentro do mercado de microfinanças.

Tabela 3. Estatísticas dos critérios de elegibilidade das associações pesquisadas
20 associações participantes

% que incluem este
critério

Descrição do critério de elegibilidade

Critérios operacionais

65%

Tipos de serviços prestados, forma jurídica, foco no mercado

Critérios de desempenho financeiro

50%

Tamanho da carteira, qualidade da carteira, número de clientes, desempenho
financeiro

Critérios de desempenho social

75%

Comprometimento com a missão da associação, código de ética, atendimento a
populações vulneráveis/pobres

Os critérios de elegibilidade de muitas associações estipulam um compromisso com a promoção de melhores práticas
de microfinanças e a manutenção de uma estrutura institucional transparente e democrática, a disposição a ser auditado
independentemente e uma meta de manter clientes e comunidades no centro das operações. A exigência de apoio ao
crescimento do setor pela participação ativa em atividades e iniciativas da associação também é comum, assim como o
requisito de que os membros tenham missões consistentes com a da associação, como a expansão dos serviços em áreas
rurais e urbanas vulneráveis.
Das 20 associações pesquisadas, apenas quatro exigiam explicitamente que os membros assinassem um código de ética
ou código de conduta. Ainda assim, as associações estão cada vez mais reconhecendo a importância de criar e incorporar
algum padrão de conduta e ética. Por exemplo, a CAM desenvolveu recentemente um código de conduta que será incorporado aos critérios de elegibilidade futuros e está em processo de solicitar que os membros atuais comprometam-se a
seguir o código.
Todas as 20 associações têm membros diretamente envolvidos na prestação de serviços de microfinanças e seis delas
limitam a participação na associação exclusivamente a IMFs. Os critérios de elegibilidade para IMFs com frequência
especificam uma porcentagem mínima da carteira da instituição que deve ser dedicada a microfinanças; algumas têm até
mesmo tetos para o tamanho médio ou máximo dos empréstimos. A ASOFIN, por exemplo, requer que seus membros
tenham mais de 60% de sua carteira de crédito total em microfinanças. A ProDesarrollo exige que pelo menos 80% da
carteira de crédito de microfinanças de seus membros sejam dedicados a empréstimos para microempresas e que pelo
menos 70% sejam empréstimos de menos de US$ 3.000. A ProDesarrollo também tem critérios relacionados a qualiCITI NETWORK STRENGTHENING PROGRAM · THE SEEP NETWORK 7

dade da carteira. A PNSMF requer que os empréstimos dos membros não excedam US$ 20.000 por empréstimo.
Além disso, as associações com frequência estipulam um tamanho mínimo para número de clientes ou carteira e/ou
um tempo mínimo de operação para que a instituição seja aceita como membro. A BWTP, por exemplo, requer que os
membros potenciais estejam em operação há pelo menos três anos e demonstrem uma ampliação progressiva de seu alcance ao longo de um período de três anos. A PMN requer que bancos de microfinanças tenham pelo menos um ano de
funcionamento e 5.000 clientes ativos, IMFs ONGs devem ter um mínimo de três anos de operação e pelo menos 4.000
clientes ativos e instituições financeiras comerciais precisam estar operando há três anos e ter pelo menos 5.000 clientes.
A Sanabel, como associação regional, tem requisitos de clientes baseados na população dos países em que os membros
atuam. Em países com mais de 8 milhões de habitantes, os membros potenciais precisam ter pelo menos 5.000 clientes
ativos, enquanto países menores precisam de apenas 2.000 a 3.000 clientes.
Em casos em que a possibilidade de participação na associação seja estendida a outros atores do setor, uma associação
pode ter critérios específicos para cada tipo de ator. Por exemplo, a AMFA aceita doadores como membros, mas eles
precisam ter contribuído com pelo menos US$ 200.000 em financiamentos para microfinanças no Azerbaijão. Associações estruturam seus critérios de elegibilidade para serem mais exclusivos de modo a garantir que seus membros tenham
altos padrões de qualidade e promovam crescimento e integridade no setor.

Como as associações lidam com os critérios de elegibilidade: MCPI e ONGs
A MCPI tem critérios relativamente rígidos para membros. Esta é uma decisão estratégica ligada diretamente à missão e à visão da
associação, que coloca o compromisso com a redução da pobreza no centro de seu trabalho. Ela busca deliberadamente os mais altos
padrões globais de excelência e exige o mesmo de seus membros. Os critérios de elegibilidade da MCPI não só identificam os tipos de
organizações que podem ser membros, o tempo mínimo em operação, tamanho da carteira e número de clientes de crédito, como
também exigem que os membros tenham planos definidos para estender o alcance para 10.000 tomadores de crédito ou poupadores ao longo de um determinado período de tempo. Os membros precisam articular cuidadosamente uma missão e uma visão
para alcançar clientes de baixa renda e devem utilizar uma ferramenta de avaliação de pobreza aceitável para selecionar os clientes
novos. Precisam também ter políticas de controle interno detalhadas. Como este último critério rígido exclui muitas IMFs pequenas
que poderiam se beneficiar se representadas pela associação, a MCPI incluiu recentemente conselhos regionais entre seus membros,
os quais representam IMFs pequenas que não atendem individualmente aos critérios para membros da MCPI. Com os conselhos
regionais como membros, IMFs pequenas ganham representação indiretamente e a MCPI estende seu alcance sem baixar os critérios
de elegibilidade.

Um último critério mencionado nas respostas à pesquisa é o progresso em direção à sustentabilidade financeira. A
Sanabel exige que os membros tenham um compromisso demonstrado com a sustentabilidade tanto operacional como
financeira. Para a Sanabel, a sustentabilidade operacional e financeira é definida e medida de acordo com os cálculos de
autossuficiência operacional (OSS) e autossuficiência financeira (FSS) do Microfinance Information Exchange (MIX).
A Sanabel ainda não tem um mecanismo de fiscalização para garantir que seus membros estejam de fato comprometidos com o aumento da OSS ou da FSS. De forma semelhante, a BWTP usa a FSS para medir a sustentabilidade e pede
que seus membros comprometam-se com a meta de se tornarem autossuficientes, mas não tem um controle rígido para
isso. Os membros da ProDesarrollo também precisam buscar a plena sustentabilidade financeira. A sustentabilidade é
atualmente medida usando as informações de desempenho financeiro apresentadas pelos membros para os relatórios de
benchmarking. Os membros que ainda não são sustentáveis precisam apresentar um progresso constante em direção à
sustentabilidade a fim de permanecerem em boa posição na associação. A ProDesarrollo espera tornar esse critério mais
rígido no futuro.

Aplicação dos critérios de elegibilidade
Embora todas as associações tenham um processo para a admissão de novos membros a fim de assegurar que eles atendam aos requisitos de elegibilidade para serem aceitos no quadro de membros, apenas oito das 20 associações pesquisa8 THE SEEP NETWORK · CITI NETWORK STRENGTHENING PROGRAM

das têm um sistema em vigor para monitorar e fiscalizar o cumprimento dos critérios. Alguns exemplos das estratégias
de fiscalização atuais dessas associações estão citados abaixo:
• A AMFA tem um sistema de monitoração de membros que permite contato direto mensal com cada membro.
Uma equipe de quatro funcionários monitora regularmente o desempenho e o cumprimento dos critérios pelos 29
membros.
• Os membros da ASOFIN são exclusivamente instituições financeiras reguladas. A Superintendência Bancária
boliviana é encarregada da supervisão e fiscalização das leis bancárias. Para permanecerem membros, as instituições
precisam estar em situação de pleno cumprimento da legislação. Além disso, a ASOFIN verifica se pelo menos
60% da carteira dos membros são dedicados a microfinanças por meio de um exame anual das demonstrações
financeiras auditadas dos membros.
• A MCPI coleta dados de desempenho financeiro e usa essa informação para assegurar que os membros estejam
cumprindo os padrões mínimos. Similarmente, a PMN controla o desempenho dos membros em uma matriz de
benchmarking a cada ano e a BWTP exige a apresentação anual de relatórios de status da carteira.
• A Sa-Dhan usa um formulário anual de renovação da situação de membro para monitorar o cumprimento de seus
critérios. Isso inclui critérios de elegibilidade iniciais, como compromisso com o código de conduta da Sa-Dhan, e
requisitos continuados, como participação ativa em eventos da associação e coleta de dados.
• As políticas da RFR para membros descrevem um processo em que o diretor executivo deve apresentar uma investigação institucional de violação dos membros para análise do conselho administrativo. Se necessário, pode ser
apresentada uma resolução à assembleia geral para voto por maioria simples sobre a remoção de um membro.
Há múltiplos benefícios associados à monitoração e fiscalização dos critérios de elegibilidade. Atualmente, uma das mais
importantes ameaças enfrentadas pelo setor de microfinanças é o risco da reputação. Os membros têm um interesse
pessoal em assegurar que a associação a que pertencem atraia e mantenha instituições que representem positivamente o
setor. Mau desempenho e/ou comportamento não ético por parte de uma instituição podem ter repercussões negativas
para os outros membros. Além disso, assim como o setor de microfinanças cresceu, o mesmo ocorreu com a diversidade
de instituições. Muitas associações acharam útil criar uma identidade distinta que as diferencie de outras que talvez não
compartilhem seus valores ou metas de desenvolvimento. Por meio da monitoração e fiscalização contínuas dos critérios de elegibilidade, essas associações podem preservar melhor essa identidade. Por fim, a legitimidade junto às partes
interessadas externas, em particular os governos, está com frequência estreitamente ligada à qualidade dos membros da
associação. Em muitos casos, as associações estão se movendo para se tornarem instituições auto-reguladas, situação em
que padrões mínimos de desempenho e prática são obrigatórios.

Como uma associação pode fiscalizar o cumprimento de seus critérios de elegibilidade:
ProDesarrollo
Enquanto 60% das associações pesquisadas não tinham nenhum sistema de fiscalização estabelecido, a ProDesarrollo representa
o outro extremo do espectro das estratégias de fiscalização. Essa associação desenvolveu um processo detalhado para acompanhar o cumprimento dos requisitos pelos membros. Os membros devem apresentar relatórios trimestrais, semestrais e anuais com
informações financeiras, de alcance e de desempenho. A ProDesarrollo usa esses relatórios para assegurar que os membros estejam
cumprindo os critérios de carteira, como tamanho dos empréstimos e baixa taxa de carteira em risco. Se um membro não cumprir os
requisitos em algum ponto, ele passa para o status “irregular”, no qual não pode acessar descontos para membros e perde bolsas de
estudos, direito de voto e outros benefícios. A instituição, então, tem um ano para fazer os ajustes necessários a fim de voltar a atender
os requisitos para os membros regulares. Se ela não conseguir alcançar o status de membro regular nesse prazo de um ano, o comitê
de admissão de membros da associação reavalia a situação e os esforços demonstrados pelo membro. É feita, então, uma recomendação ao conselho administrativo que pode, por maioria de votos e com a autoridade que lhe é conferida pela assembleia geral anual,
determinar se o membro em questão pode continuar como membro ou deve ser excluído.
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Tarifas de membros
As tarifas de membros são um componente fundamental da estratégia de membros de uma associação e de sua viabilidade financeira geral. O nível das tarifas cobradas deve estar associado ao pacote de benefícios oferecido e deve ser
definido de forma a assegurar a sustentabilidade financeira da associação. No entanto, conforme evidenciado pelos dados
da pesquisa, esta é uma área em que muitas associações têm dificuldades.

Estrutura e valor das tarifas
A estrutura das tarifas anuais varia por associação, mas há cinco abordagens comuns entre as associações pesquisadas:
• Tarifas iguais para todos os membros
• Tarifas fixas diferentes para diferentes categorias de membros ou tipos de organizações
• Tarifas escalonadas com base no tamanho da carteira, dos ativos totais ou no número de clientes do membro
• Tarifas baseadas em uma combinação da taxas variáveis conforme a categoria ou tipo de organização e escalonadas
com base no tamanho (carteira, clientes ou ativos)
A REDCAMIF é a única associação pesquisada que cobra apenas uma tarifa única no momento de admissão do membro, embora sete outras cobrem tarifas únicas de admissão de novos membros além das tarifas anuais. Cinco associações
cobram a mesma tarifa de todos os membros, quer estabeleçam ou não categorias de membros com base em tamanho
ou tipo de instituição. Quatro cobram tarifas fixas diferentes dependendo do tipo de instituição (por exemplo, sem fins
lucrativos ou visando a lucros) ou categoria de membro (regular ou associado, IMF ou consultoria). Seis associações
utilizam uma estrutura de tarifas escalonada, em que as tarifas variam com base no tamanho da instituição. Por fim, três
associações usam uma abordagem que combina tarifas diferentes para categorias diferentes de membros e tarifas escalonadas dentro de algumas ou de todas as categorias de membros com base no tamanho. A Tabela 4 resume as diferentes
categorias de membros e tarifas cobradas pelas associações pesquisadas, agrupadas segundo essas abordagens comuns.

Tabela 4. Tarifas dos membros

Única

Estrutura
Associação
de tarifas

Categorias de membros
Membros fundadores

REDCAMIF

Redes ativas
Membros honorários

Tarifas únicas de
admissão
$5.000,00

Tarifas anuais dos membros

$ 0.00

Frequência de
pagamento
Over three years

$0.00

Regular
AEMFI

Associado

$0,00

$200,00

Anualmente

Anualmente

Taxas iguais

Comum
CAM

Sem categorias

$73,00

$73,00

COPEME

Sem categorias

$500,00

$600,00

Em prestações
trimestrais

MFC

Sem categorias

$0,00

$666,00

Anualmente

$476,00

Anualmente

MF banks
PMN

ONGs (IMFs especializadas,
programas de apoio rural)
Instituições financeiras comerciais
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$1.191,00
$596,00
$1.191,00

Variáveis com base em tipo de instituição e/ou
categoria de membro

Estrutura
Associação
de tarifas

Categorias de membros

Tarifas únicas de
admissão

Não-IMFs

$0,00

Redes nacionais de MF
MCPI

Sanabel

Membros regulares

$50,00

$50,00

Membros associados

$25,00

$25,00

Membros primários

$0,00

$113,00

Instituições financeiras formais

$564,00

Membro pleno

$650,00

Membro afiliado

$0,00

Anualmente

$500,00

Anualmente

Anualmente

Indivíduos: $1.000
Bancos/inst: $2.000

Cooperativas ou fundos
mútuos
Empresa pública (ou companhia limitada)

Anualmente

$45,00

Amigos da Sanabel

APSFD-CI

Não lucrativas: $250
Lucrativas: $500
$150,00

Membros associados
Sa-Dhan

Frequência de
pagamento

Não lucrativas: $250
Lucrativas: $500

IMFs
BWTP

Tarifas anuais dos membros

$103,75

$0,21 X número de membros ou
clientes

Anualmente

$222,00

$222–$8.888 escalonados com base
no crédito em aberto das instituições membros

Anualmente

Escalonada com base em tamanho (número de clientes,
tamanho da carteira, ativos totais)

Cooperativas de poupança e
crédito
ALAFIA

Associações de poupança e
crédito
Associações de microfinanças
Empresas de microfinanças

AMFA

Sem categorias

$0,00

Ativos totais >$25 milhões e
<$60 milhões

$0,00

Ativos totais <$25 milhões

Média

Anualmente

$1.000,00

Em prestações
trimestrais

$750,00

Membros plenos

Escalonada com base na carteira:
$600 para IMFs <$100.000
$0,00

Membros honorários

$118.994 + 0,6% dos ativos acima de
$25 milhões

$1.600,00
$0,00

Pequena

RFR

Anualmente

$98.000,00

Grande
CMA

Ativos > $5 milhões: $4.360
$158.659 + 0,6% dos ativos acima de
$60 milhões

Ativos totais de >$60 milhões
ASOFIN

Ativos < $5 milhões: $1.870

Até $4.980 para IMFs >$50 milhões

Em prestações
mensais

ONGs de apoio pagam $2.520

CITI NETWORK STRENGTHENING PROGRAM · THE SEEP NETWORK 11

Estrutura
Associação
de tarifas

Categorias de membros
Membros associados individuais

AMFIU

Membros comuns

Based on membership category
AND size of budget

Membros associados (organizações)

Tarifas únicas de
admissão

Tarifas anuais dos membros

$107,00

$181,00

$53,00
$160,00

$80–$533 dependendo do tamanho/tipo da organização

Frequência de
pagamento

Anualmente

$362,00

Grande (>4,1 milhões): $3.553
Média (82.200–4,1 milhões): $2.724

Prestadores de microfinanças
ProDesarrollo

Pequena (41.100–82.200): $1.954
$0,00

Contribuidores para o setor

$296,00
$0,00

$1.000,00

$0,00

Com base em demonstrações financeiras, varia de $100 para associações com orçamentos operacionais
< $50.000 a $1.000 para associações
> $800.000

SEEP
Associação ou instituição de
microfinanças (rede) regional
ou nacional

Anualmente

$1.954,00

Participantes independentes
Organização privada internacional sem fins lucrativos para
o desenvolvimento (NPO)

Micro (<41.100): $853

Anualmente

Tarifas como receita

no. de associações

Embora seja difícil comparar montantes entre países e contextos, as organizações constituídas de membros cobram tarifas
para despesas operacionais e programáticas. Como tal, é importante medir a porcentagem da receita total que é gerada
pelas tarifas dos membros. Entre as pesquisadas, a porcenta- Figura 2. Tarifas de membros como porcentagem de receita total3 derivada das tarifas dos membros no
gem da receita total
ano anterior variou substancialmente, de zero a 97%. A
6
maioria das associações deriva menos de 25% de sua receita
5
total de tarifas dos membros, com o resto sendo gerado por
4
3
taxas cobradas por serviços, renda de investimentos e
2
doações. A Figura 2 mostra o número de associações que se
1
encontram em cada faixa de porcentagem da receita total
0
0%
1–5% 6–10% 11–25% 26–50% 51–75% 76–100%
originada de tarifas de membros.4
% da receita total vinda de tarifas de membros

Justificativa para as tarifas
Há uma diversidade significativa entre as associações em relação a como elas justificam o valor das tarifas dos membros e como as tarifas são estruturadas. Conforme evidenciado pelos resultados da pesquisa, a maioria dos membros de
associações compreende plenamente a importância das tarifas e o grau em que elas contribuem para a sustentabilidade
3.

A receita total inclui toda a receita auferida mais subsídios e doações recebidos.

4.

Duas associações têm receita proveniente de tarifas de membros no ano anterior igual a zero. A CAM decidiu começar a cobrar tarifas no final de 2009
e as tarifas únicas para admissão na REDCAMIF já haviam todas sido pagas. Dados da porcentagem da receita total não estavam disponíveis para uma
associação.
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das associações. Como outras formas de receita autogerada, as tarifas de membros precisam ser analisadas em relação
ao custo das operações e aos benefícios recebidos pelos membros. Embora as estratégias financeiras possam variar, as
associações devem ter políticas claras para determinar as tarifas com base em uma análise financeira sólida que possa ser
facilmente comunicada aos membros.
A maior parte das associações pesquisadas baseia sua estrutura de tarifas no que elas percebem como a capacidade e disposição a pagar de seus membros. O escalonamento das tarifas de acordo com o tamanho da instituição é um exemplo
dessa abordagem. A RFR determina as tarifas com base no tamanho da carteira de empréstimos dos membros. As tarifas da ASOFIN estão ligadas ao valor dos ativos totais dos membros, enquanto a CMA baseia suas tarifas no montante
de empréstimos em aberto de cada membro. A PMN argumenta que sua lógica tem sido historicamente que instituições comerciais e bancos de microfinanças têm mais capacidade de pagar e ONGs têm menos. Ainda assim, informa
que houve alguma discussão recentemente quanto a alterar a estrutura de tarifas para refletir o tamanho da carteira dos
membros e não apenas a estrutura de capital.
Embora um componente primário da filiação a uma associação seja o pacote de benefícios, poucas associações mencionam explicitamente os benefícios como uma base para o estabelecimento de suas tarifas. O consórcio ALAFIA estrutura
as tarifas com base no tamanho da carteira dos membros, em parte porque as IMFs maiores e os bancos comerciais têm
maior capacidade para pagar, mas também por acreditar que eles são os que se beneficiam mais dos serviços da associação. No caso da AMFA, a legislação do Azerbaijão para associações públicas proíbe a diferenciação de categorias de
membros e determina que haja benefícios iguais para todos, mas permite variações nas tarifas. A AMFA acredita que
alguns serviços para membros, como relatórios do setor, são mais úteis para membros maiores, o que usa como justificativa para cobrar tarifas com base no tamanho.
Na Sa-Dhan, os membros só se tornam membros primários plenos depois de três anos e parte da justificativa para cobrar mais dos membros primários que dos membros associados é que eles recebem mais benefícios. Por exemplo, apenas
membros primários têm direito a voto na assembleia geral. A REDCAMIF, no entanto, cobra a mesma tarifa de todos
os membros, porque todos recebem os mesmos benefícios.
Embora as tarifas contribuam para despesas operacionais e programáticas, muito poucas das associações consideram
suas despesas para atender os membros como um fator principal na determinação das tarifas. A AEMFI foi a única associação a especificar que suas tarifas visam a ajudar a cobrir custos administrativos. A Sanabel e a AMFIU realizaram
recentemente exercícios de custos de produtos para identificar os custos de atender os membros e esperam que isso possa
ajudar os membros a compreender sua necessidade de elevar as tarifas. Mas, mesmo mostrando aos membros os custos
dos serviços e produtos, a Sanabel e a AMFIU—como quase todas as associações—ainda têm dificuldade para fazer os
membros reconhecerem a importância da sustentabilidade financeira para a própria associação. Esse exercício produziu
uma linha de base de sustentabilidade financeira para a Sanabel, em relação à qual o progresso está sendo medido regularmente, e a AMFIU ainda precisa obter aprovação de sua assembleia geral para aumentar as tarifas.
A BWTP estrutura suas tarifas de modo que sejam simples de entender. Elas estão diretamente relacionadas ao tipo de
organização, que, a seu ver, influencia diretamente a capacidade de pagamento dos membros. É interessante notar que a
associação está cobrando atualmente suas tarifas mais baixas de associações nacionais, por querer aumentar a participação desse tipo de membro. Isso demonstra que as tarifas não se relacionam apenas a benefícios e sustentabilidade, mas
também são usadas como uma ferramenta estratégica para atrair novos membros.

Ajuste das tarifas
Além do desafio de estabelecer tarifas que promovam sustentabilidade financeira, a maioria das associações enfrenta
dificuldades para ajustar o valor e/ou estrutura de tarifas quando sentem que isso é necessário. As associações com
frequência receiam perder membros se aumentarem as tarifas, mas mantê-las insustentavelmente baixas pode impedir
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uma associação de crescer e oferecer mais e melhores serviços.
Entre as associações pesquisadas, cerca de um terço nunca alterou suas tarifas desde que começou a cobrá-las. Apenas
seis das 20 informaram um ano definido em que esperam aumentar as tarifas, variando entre este ano e daqui a dois
anos. A ASOFIN afirma que suas tarifas mudam todos os anos, uma vez que são equivalentes a uma porcentagem dos
ativos totais dos membros acima de um determinado montante. O número de membros, oito, permaneceu constante,
mas a receita da ASOFIN derivada das tarifas aumenta conforme a carteira de seus membros cresce.
Uma associação afirmou especificamente que não tem intenção de aumentar suas tarifas, enquanto duas outras responderam que suas tarifas mudarão quando o conselho administrativo ou a assembleia geral decidirem que isso deve ser feito.
Quatro associações disseram que vêm solicitando um aumento nas tarifas, mas não tiveram sucesso até agora ou não
sabem quando um aumento será aprovado.
Em contraste, o plano de negócios da The SEEP Network estabeleceu uma meta de cobrir 30% dos custos institucionais
com receita auferida, a qual é constituída primariamente de tarifas dos membros. Essa meta foi estabelecida em colaboração com o conselho administrativo e indica o compromisso da SEEP de avançar para a viabilidade financeira. Para
alcançar essa meta, é preciso tanto aumentar o número de membros quanto o valor das tarifas pagas por eles. A SEEP
está preparando uma proposta de valor para explicar por que um aumento é necessário e demonstrar como os membros
se beneficiarão com tarifas mais altas.

Benefícios para os membros
IMFs e outros atores do setor filiam-se a associações de microfinanças pelos benefícios oferecidos aos membros. Às
vezes os benefícios são menos tangíveis, como o prestígio de pertencer a uma associação que tem padrões elevados para a
admissão de membros. Todas as associações oferecem alguma forma
de benefícios, serviços específicos para os membros ou iniciativas que
Benefícios comuns para os
beneficiam o setor em geral. Quase todas as associações pesquisadas
membros
proporcionam capacitação, seja diretamente por meio de cursos ou
facilitando o acesso a serviços de capacitação de terceiros. Muitas
• Acesso com desconto ou gratuito a conferências, capacitação, etc.
associações também realizam conferências para membros e para o
• Acesso a informações sobre o setor
setor em geral, com descontos para os membros.
• Representação/exposição
• Participação na governança da associação

A ASOFIN é a única associação na amostra que oferece todos os
• Defesa de políticas públicas
serviços como parte de seu pacote de membro, sem nenhum custo
adicional. Quase todas as outras associações cobram dos membros
pelo menos uma parte do custo de capacitações, conferências e eventos
similares. Os membros geralmente recebem descontos maiores que não-membros para participar desses eventos.

Muitas associações oferecem serviços mais especializados para membros por taxas suplementares. A AMFA oferece
avaliações de impacto personalizadas, auditorias sociais, análise diagnóstica e auditoria, avaliações externas, viagens de
estudo e pesquisas de mercado a um custo adicional. A RFR cobra uma tarifa extra por todos os serviços, incluindo
capacitação e assistência técnica.
As associações com frequência produzem relatórios informacionais sobre o setor de microfinanças em seu país ou região.
A AMFA oferece aos membros estatísticas nacionais mensais de microfinanças, estudos anuais de benchmarking,
relatórios de desempenho financeiro customizados e relatórios de pesquisas nacionais de remuneração de funcionários.
Também serve como uma forte de informações sobre melhores práticas no setor, prestadores de serviços, oportunidades
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de capacitação e oportunidades de bolsas de estudo. Algumas também participam de atividades de defesa de políticas
públicas para promover um ambiente favorável e estimular o setor como um todo.
Quase todas as associações pesquisadas dão aos membros a oportunidade de participar de sua governança, por meio de
direito de voto na assembleia geral e da possibilidade de ser eleito para uma posição no conselho. Nos casos em que as
associações têm várias categorias de membros, a ocupação de uma posição no conselho é às vezes restrita a membros
IMF ou a membros plenos.
As associações frequentemente oferecem oportunidades de publicidade aos membros em boletins mensais, trimestrais
ou anuais da associação e outros materiais promocionais impressos. Às vezes, elas ajudam os membros a identificar
investidores ou repassam fundos de doadores internacionais para IMFs.
Estes são alguns dos muitos tipos de benefícios que as associações podem oferecer a seus membros. A determinação de
quais serviços oferecer e se alguns desses serviços serão pagos é uma parte importante da estratégia de qualquer associação em relação a seus membros.
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Exemplos de pacotes de benefícios para membros de associações
AMFIU
• Os membros participam, com direito a descontos, de workshops e obtêm acesso a informações sobre melhores práticas em microfinanças, um banco de dados de membros, pesquisas do setor e contatos com IMFs regionais e com redes, instituições e doadores
internacionais.
• Têm oportunidades de compartilhar melhores práticas com outras instituições da área e de participar de discussões de políticas
públicas com governo, doadores e outras partes interessadas do setor.
• Têm acesso à biblioteca do Uganda Institute of Bankers e a bancos de dados da Secretaria da AMFIU.
• Os membros recebem uma publicação trimestral (Microfinance Banker) e outras informações relevantes regularmente.

BWTP
• Oferece aos membros oportunidades de promover realizações regionalmente e internacionalmente por meio de seu boletim e
website.
• Os membros podem participar de atividades da rede, incluindo reuniões, workshops de construção de capacidade e programas de
intercâmbio técnico a um preço com desconto.
• Os membros têm acesso a capacitação, assistência técnica e serviços de valor agregado direcionados.
• Proporciona contato com doadores, especialistas e parceiros globais.
• Estabelece e fortalece relações com redes internacionais.
• Os membros participam de atividades em grupos de trabalho para documentar e disseminar melhores práticas.
• Os membros participam da governança da BWTP.
• Os membros podem usar o nome e o logotipo da BWTP em publicações e papel timbrado.

MFC
• Oferece acesso a boletins, atualizações eletrônicas e webpage da MFC.
• Os membros recebem cópias gratuitas de publicações da MFC, incluindo seu relatório anual sobre o estado das microfinanças na
região.
• Os membros recebem um desconto de 25% em conferências, desconto de grupo especial e um desconto de 20% para cursos de
capacitação da MFC.
• Os membros têm acesso a bolsas-auxílio para participação em conferências e capacitações.

ProDesarrollo
• Produz relatórios especializados, como SWOT (forças, franquezas, oportunidades e ameaças) individual anual, benchmarking anual
das microfinanças e relatórios anuais de tendências de desempenho.
• Iniciou um projeto para fortalecer o código de ética dos membros por meio de certificação de rede.
• Promove uma iniciativa de padronização contábil.
• Engaja-se na defesa de políticas públicas pró-microfinanças.
• Comunica-se com atores internos e externos em prol dos membros.
• Oferece grupos de desenvolvimento humano (uma ferramenta que orienta as IMFs na organização de seus recursos humanos).
• Oferece descontos em serviços de proteção ao crédito.
• Estabelece alianças com consultores e prestadores de serviços.
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Conclusão
As associações devem pensar com atenção em cada elemento de sua estratégia em relação aos membros (base para o
quadro de membros, tarifas e benefícios) para garantir que consigam atrair e manter o tipo de membros que desejam.
Com os recursos de doadores tornando-se mais escassos, é mais importante que as associações formem sua estratégia com
uma meta dupla de atender as necessidades dos membros e gerar receita. No entanto, nesta pesquisa sobre a experiência
das associações, fica claro que muitas enfrentam uma série de desafios contínuos:
• Assegurar que sua base para formação do quadro de membros evolua junto com o mercado
• Atender as necessidades diversas dos membros
• Definir e fiscalizar os critérios de elegibilidade dos membros
• Determinar as tarifas dos membros e comunicar-se efetivamente com eles
• Gerar receita suficiente com as tarifas dos membros
• Definir os benefícios para os membros e as estruturas de tarifas associadas
As perguntas a seguir podem ajudar a associação a avaliar a eficácia de sua estratégia de membros atual:
 Nosso quadro de membros reflete a diversidade do setor de microfinanças que desejamos representar?
 As categorias de membros são úteis e relevantes?
 Nossos critérios atuais para admissão de membros asseguram que estejamos atraindo e retendo os tipos de instituições que queremos como membros?
 Temos os processos adequados em vigor para garantir que os membros continuem a atender nossos requisitos de
elegibilidade?
 Existe uma ligação clara entre nossa estrutura de tarifas e os custos e benefícios associados aos serviços aos membros?
 Os membros compreendem claramente os benefícios associados à sua filiação na associação?
 Que serviços da associação devem ser incluídos em um pacote padrão para os membros e quais serviços devem ser
fornecidos pelo pagamento de uma taxa?
 As tarifas dos membros dão apoio adequado à sustentabilidade financeira a longo prazo da associação?
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ANEXO 1. ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES
Associações nacionais
Association of Ethiopian Microfinance Institutions (AEMFI)
Estabelecida em 1999, a AEMFI tem 30 IMFs membros que oferecem crédito, poupança, transferências de dinheiro e serviços de pagamento
de aposentadorias em 8 dos 11 estados regionais ou administrativos da Etiópia. A missão da AEMFI é criar uma estrutura institucional que sirva
como um fórum e rede nacional e setorial para instituições de microfinanças que atendam etíopes em situação econômica e social desfavorecida. A AEMFI ajuda a aumentar a eficiência e eficácia das IMFs existentes e facilita o estabelecimento de novas IMFs. http://www.aemfi-ethiopia.
org/

L’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d’Ivoire (APSFD-CI)
A APSFD-CI, estabelecida em 1995, tem atualmente 58 membros. Sua missão é promover as microfinanças na Costa do Marfim coordenando
IMFs, colaborando com as autoridades monetárias, realizando pesquisas, financiando sinergia e estabelecendo intercâmbios de informações.
Além de desenvolver indicadores de desempenho e códigos de ética para seus membros, a APSFD-CI oferece construção de capacidade,
intercâmbio entre os membros e informações sobre o setor. http://www.aisfd-ci.net/

Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Bénin (Consortium ALAFIA)
O Consórcio ALAFIA é a associação nacional de profissionais de microfinanças do Benim. Foi estabelecido em 2000 com a meta de contribuir
para a profissionalização e o desenvolvimento de instituições de microfinanças por meio da ampliação de sua capacidade de oferecer serviços e da melhora dos ambientes regulatório, político e econômico. O Consórcio ALAFIA oferece a seus 32 membros capacitação, marketing
e comunicações, assistência técnica, intercâmbio de informações e construção de capacidade. http://alafianetwork.org/

Azerbaijan Microfinance Association (AMFA)
A AMFA foi fundada em 2001 e tem 29 membros. Sua missão é fortalecer a capacidade das instituições de microfinanças e promover ações
coletivas efetivas para apoiar os interesses da comunidade de microfinanças. http://www.amfa.az

Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU)
A AMFIU foi fundada em 1996 com o objetivo de criar uma voz comum para defender junto ao governo um ambiente de políticas públicas
favorável, compartilhar informações e experiência e criar ligações e redes com atores de microfinanças locais e internacionais. Sua missão é
melhorar a oferta sustentável de serviços de microfinanças inclusivos em Uganda. Tem atualmente 110 membros. http://www.amfiu.org.ug/

Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas de Bolivia (ASOFIN)
A ASOFIN Bolívia, estabelecida em 1999, é constituída de oito instituições reguladas de captação de depósitos. Sua missão é contribuir para
o desenvolvimento do setor de microfinanças boliviano unindo as IMFs reguladas a fim de melhor disseminar informações, representar e
defender os interesses dos membros, propor políticas que apoiem as microfinanças e seu desenvolvimento e atuar como um fórum de membros para discussão e cooperação. http://www.asofinbolivia.com/

China Association of Microfinance (CAM)
CAM was officially formed in 2005. It currently has 76 members: domestic MFIs, national and international institutions, and individuals who
support microfinance. It is a cooperative, working under national laws, policies, and guidelines to develop the microfinance industry. CAM’s
vision includes promoting government support of microfinance, reinforcing international cooperation in microfinance, strengthening industry self-discipline, enhancing MFI management capacity, raising funds for microfinance development, and providing financial services to poor
and low income people. http://chinamfi.net/en/index.asp

Cambodia Microfinance Association (CMA)
A CAM foi formada oficialmente em 2005. Tem atualmente 76 membros: IMFs locais, instituições nacionais e internacionais e indivíduos que
apoiam as microfinanças. É uma cooperativa que trabalha sob as leis, políticas e diretrizes nacionais para desenvolver o setor de microfinanças. A visão da CAM inclui a promoção do apoio governamental às microfinanças, reforço da cooperação internacional em microfinanças,
fortalecimento da autodisciplina do setor, melhora da capacidade gerencial das IMFs, captação de fundos para o desenvolvimento das micro-
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finanças e oferecimento de serviços financeiros para pessoas pobres e de baixa renda. http://www.cma-network.org/

Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Peru
(COPEME)
A CMA foi formalmente estabelecida em janeiro de 2004 por sete IMFs (SATHAPANA, AMRET, HKL, Maxima, Seilanithih, CREDO e PRAS¬AC)
e registrada formalmente nesse mesmo ano como uma ONG. O objetivo da CMA é assegurar a prosperidade e a sustentabilidade do setor
de microfinanças no Camboja. Ela cria redes locais e internacionais, além de oferecer fundos de capital e empréstimos, novas tecnologias e
solução de conflitos entre IMFs. Todas essas atividades tornaram as IMFs membros mais fortes e mais bem-sucedidas, o que atrai o apoio do
mercado internacional para a expansão do setor. http://www.copeme.org.pe

Microfinance Council of the Philippines (MCPI)
A MCPI foi registrada em 1999 como uma rede para apoiar o desenvolvimento rápido do setor de microfinanças nas Filipinas. As 45 instituições membros incluem 36 atores do setor e 9 prestadores de serviços. Entre os atores do setor, a maioria atualmente são ONGs, mas há
também bancos rurais orientados para microfinanças e um banco de poupança e empréstimos. http://www.microfinancecouncil.org/

Pakistan Microfinance Network (PMN)
A PMN foi criada em 1999 e tem atualmente 23 membros que atendem coletivamente quase 1,7 milhão de clientes. Os membros são limitados a profissionais de microfinanças de varejo, incluindo bancos e instituições sem fins lucrativos que atendam pelo menos 1% do setor
total e cumpram os critérios de desempenho anuais da PMN. A PMN oferece principalmente construção de capacidade, defesa de políticas
públicas e benchmarks para transparência em IMFs e serve como um centro de informações sobre o setor de microfinanças local. http://www.
microfinanceconnect.info/

Palestine Network for Small and Micro Finance (PNSMF)
A PNSMF é uma ONG estabelecida em 2002. Tem atualmente 10 membros (IMFs e programas que proporcionam serviços financeiros a
pequenas empresas). Seu foco é o crescimento do setor de microfinanças na Cisjordânia e na Faixa de Gaza como uma das ferramentas mais
fortes para o desenvolvimento econômico da Palestina. http://www.palmfi.ps/

ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa
A ProDesarrollo foi constituída na Cidade do México em 2000. Tem atualmente 90 membros, que atendem um total de mais de 2,2 milhões de
clientes de microfinanças em todo o México. Os membros incluem instituições sem fins lucrativos, instituições financeiras não bancárias, IMFs
comerciais privadas e bancos. A ProDesarrollo oferece capacitação e construção de capacidade, defesa de políticas públicas, monitoração do
desempenho financeiro e ligações estratégicas entre membros e o governo, prestadores de serviços, doadores e investidores. http://www.
prodesarrollo.org/

Red Financiera Rural, Ecuador (RFR)
A RFR é uma associação de microfinanças que foi estabelecida em 2000 no Equador. Tem atualmente 40 membros, que atendem perto de
700.000 clientes de microfinanças. Os membros incluem bancos comerciais, ONGs e cooperativas financeiras. A RFR oferece primariamente
assistência técnica, construção de capacidade, monitoração do desempenho financeiro e social, defesa de políticas públicas, acesso a financiamento e desenvolvimento de produtos. http://www.rfr.org.ec/

Sa-Dhan, Association of Community Development Finance Institutions, India
A Sa-Dhan foi constituída em 1999 e tem atualmente 234 membros. Sua missão é desenvolver o campo de finanças para o desenvolvimento
comunitário na Índia e ajudar seus membros a atender melhor as famílias de baixa renda urbanas e rurais, particularmente mulheres. A SaDhan é a associação nacional de instituições de finanças para o desenvolvimento comunitário. Desempenha um papel crucial nesse setor
emergente pela construção de capacidade, promoção de melhores práticas, aumento do número de prestadores de serviços e melhora do
ambiente operacional e de políticas públicas para as microfinanças na Índia. http://www.sa-dhan.net/

Associações regionais
Banking with the Poor Network (BWTP)
A BWTP foi estabelecida em 1997 pela Foundation for Development Cooperation como uma rede de microfinanças voltada a construir organizações eficientes, sustentáveis e de grande escala na Ásia por meio de cooperação, capacitação e construção de capacidade. Seu objetivo
é oferecer serviços financeiros inovadores, apropriados e de acordo com a demanda para os pobres. A rede abriga uma diversidade de atores
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em microfinanças comprometidos com a melhora da qualidade de vida dos pobres e a abertura do acesso a serviços financeiros sustentáveis. http://www.bwtp.org/

Microfinance Centre (MFC)
A MFC foi criada em 1997 e é uma rede internacional voltada para populações de baixa renda e constituída de mais de 100 instituições de
microfinanças na região, as quais atendem mais de 1,2 milhão de clientes. Os membros são bancos, ONGs, investidores sociais e comerciais,
instituições de desenvolvimento e organizações voluntárias privadas internacionais. A MFC apoia uma ampla variedade de instituições financeiras com serviços de capacitação, consultoria, pesquisa e defesa das microfinanças junto a formuladores de políticas, reguladores, o setor
bancário formal e investidores. http://www.mfc.org.pl/

Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF)
A REDCAMIF foi estabelecida em 1999 como uma associação regional das associações de microfinanças do Panamá, Guatemala, Honduras,
Costa Rica, El Salvador e Nicarágua. As IMFs membros dessas associações nacionais atendem mais de um milhão de clientes de microfinanças.
Os principais serviços da REDCAMIF são monitoração do desempenho financeiro e social de IMFs, construção de capacidade para associações
de microfinanças nacionais, defesa de políticas públicas favoráveis para as microfinanças e conferências e eventos para todo o setor. http://
www.redcamif.org/

Sanabel Microfinance Network of Arab Countries
A Sanabel foi estabelecida em 2002 por 17 representantes de sete países árabes para lançar uma rede de IMFs no mundo árabe. Em 2003, a
Sanabel foi registrada como uma organização sem fins lucrativos e abriu um escritório regional. Em 2004, foi constituída como uma organização sem fins lucrativos em Atlanta, Geórgia, EUA, e no Cairo, Egito. Hoje, a Sanabel tem 78 membros em 12 países. http://www.sanabelnetwork.org/en

Associação mundial
The SEEP Network
A The Small Enterprise Education and Promotion (SEEP) Network, estabelecida em 1985, conecta atores da área de microempresas de todo
o mundo e desenvolve orientações e ferramentas práticas, constrói capacidade e ajuda a definir padrões para promover uma visão comum:
uma renda sustentável para cada família. Os membros da SEEP são ativos em mais de 180 países e alcançam mais de 23 milhões de microempresários e suas famílias. www.seepnetwork.org
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ANEXO 2. PESQUISA SOBRE A ESTRATÉGIA DE MEMBROS
Complete as informações solicitadas abaixo. Se tiver documentos (como brochuras, etc.) que respondam a alguma dessas perguntas, inclua-os quando devolver a pesquisa. Obrigado por sua participação!

Nome da associação _______________________________________________________________________
1. Quantos membros pertencem à sua associação? ______________________________________________
2. Que categorias de
3. Quais são os critérios de 4. Qual é a estrutura de 5. Que benefícios estão incluímembros sua associa- elegibilidade para cada
tarifas para cada catego- dos para os membros de cada
ção tem?
categoria?
ria?*
categoria?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
*Especifique o valor de tarifas
únicas, tarifas anuais e opções de
cronograma de pagamentos.

6. Que porcentagem da receita total de sua organização foi derivada de tarifas dos membros no último ano fiscal? ___________________%
7. Que tipos de organizações sua associação procura atrair como membros (por exemplo, sua organização prioriza grandes IMFs, pequenas IMFs, ONGs, bancos comerciais, etc.)? Por quê?

8. Que porcentagem do total de membros corresponde a essas organizações priorizadas? ________________ %
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9. Qual é a justificativa para a sua estrutura de tarifas? Se sua associação tiver diferentes categorias de membros, descreva a justificativa para a categorização e para diferentes tarifas e benefícios, se aplicável.

10. Que outros benefícios/serviços estão disponíveis para os membros a um custo adicional?

11. Há características especiais em sua estrutura de tarifas e/ou pacotes para membros (por exemplo, “membros
virtuais” ou “e-membros”, pacotes de benefícios em que os membros possam selecionar o que está incluído,
planos de adesão multianual, etc.)?

12. Há algum mecanismo para monitorar e fiscalizar a continuidade do cumprimento dos critérios de elegibilidade pelos membros? Em caso afirmativo, descreva-o.

13. Em que ano foi seu último aumento das tarifas dos membros? ____________________________________

14. Em que ano acha que será adotado seu próximo aumento de tarifas? ________________________________
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Tamanho (no.
de clientes) e/ou
tempo em operação mínimo

Tamanho (no.
de clientes) e/ou
tempo em operação mínimo

Porcentagem mínima da carteira de
crédito dedicada a
microfinanças

Participação ativa

Compromisso com
o código de ética/
conduta da associação

X

Compromisso
com a missão da
associação e/ou
melhores práticas
do setor

X

Apenas instituições sem fins
lucrativos

Apenas insti- tuições reguladas

AEMFI

Oficialmente licenciada ou registrada

Associação

ANEXO 3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE POR ASSOCIAÇÃO

X

Outros: Estes são os critérios para membros regulares da ASOMIF. Membros associados e membros honorários não têm que atender a esses critérios e não podem
participar da assembleia geral e do conselho, mas precisam estar direta ou indiretamente envolvidos com microfinanças.
APSFD-CI*
Outros: Brochura informacional sobre a instituição, plano de negócios da instituição, tarifas aplicáveis
ALAFIA
AMFA

X

X

X

X

Outros: Para doadores/investidores se qualificarem, é preciso ter contribuído com pelo menos US$ 200.000 em recursos para as microfinanças no Azerbaijão.
AMFIU

X

X

X

Outros: Os membros devem mostrar uma organização institucional clara que seja transparente e democrática e a disposição a serem auditados independentemente; devem demonstrar também que clientes/comunidades são o centro das operações; os clientes devem ter o direito de ser ouvidos.
ASOFIN
BWTP

X

X

X

X

X

X

X

Outros: As IMFs membros devem apresentar um plano de negócios claro e efetivo.
CAM

X

X

Outros: Se o candidato for uma organização ou rede sem fins lucrativos, deve comprometer-se a contribuir com tempo dos funcionários e custos de viagem para a
CAM em iniciativas e eventos de aprendizagem; deve demonstrar capacidade de pagar a tarifa de membro.
CMA*

X

COPEME

X

MCPI

X

X
X

X
X

X

X

X

Outros: Deve empregar ferramenta de avaliação de pobreza aceita para a seleção de novos clientes e ter políticas de controle interno detalhadas.
MFC
PMN

X
X

X

X

X

Outros: Tem critérios para a admissão geral na PMN; os critérios tornam-se mais rígidos para membros da Assembleia Geral e do Conselho Administrativo.
PNSMF

X

X

Pro
Desarrollo

X

X

REDCAMIF

X

X

RFR

X

X

X

X

X

X

X

X

Outros: Ter o endosso por escrito de pelo menos dois membros da RFR; receber uma visita de um representante da RFR para uma avaliação preliminar.
Sa-Dhan

X

X

X

Sanabel

X

X

X

X

X

X

SEEP

X

X

X

Outros: Precisa atender pelo menos dois dos seguintes critérios: em operação há pelo menos 2 anos; endossado por pelo menos dois membros atuais da SEEP
como capaz de contribuir para a aprendizagem global; orçamento anual médio dos últimos dois anos explicitamente para iniciativas DME acima de US$ 500.000;
ativo em mais de um país em desenvolvimento.
*Adesão das IMFs requerida por lei.
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Sobre a SEEP
A The SEEP Network (www.seepnetwork.org), fundada em
1985 e sediada em Washington, DC, é uma associação de mais
de 120 organizações internacionais que apoia programas de
desenvolvimento de micro e pequenas empresas em 171 países no
mundo todo. A SEEP trabalha para alcançar a visão de uma renda
sustentável para todas as famílias, por meio da reunião de agentes
atuantes em microempresas em uma comunidade de aprendizagem
global. A SEEP desempenha a função especial de conectar esses
agentes para que eles possam acessar, co-criar e intercambiar
as ferramentas e a experiência necessárias para fortalecer suas
respectivas organizações e programas e, dessa maneira, o seu
impacto.

The SEEP Network
1611 N. Kent St., Suite 610
Arlington, VA USA 22209
Phone: 1 202 534 1400
Fax: 1 703 276 1433
Email: info@seepnetwork.org
Website: www.seepnetwork.org
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