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1. Antecedentes da Oikocredit 

• Sociedade cooperativa ecumênica de desenvolvimento a nível 

internacional com mais de 30 anos de antiguidade.  

 

• Objetivo: financiamento de projetos de desenvolvimento, através de 

empréstimos a empresas medianas e pequenas, cooperativas e 

associações e IMFs. 

 

• Portfolio:  € 611 milhões, 806 projetos em 63 países . 

 

• Presença em  35 países (escritórios regionais e do país) 

 

• 596 sócios  contribuidores em 15 países:        



Financiamento por setor            30 de junho de 2014 

 
• Carteira: € 611 

milhões 
 

• 28 milhões de 

clientes finais 

beneficiados 

 

 

 Bolívia: € 40.1 milhões 

Brasil:   € 10.2 milhões  



2.  Contexto da Bolívia: o bom, o ruim e o … 
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Estabilidade 
macroeconômica com 

crescimento do PIB em 5% 
últimos 5 anos 

 

10.2 milhões de habitantes, 

67% população urbana 67%,  

33% rural,  

68% pop. indígena  

 

PEA: 3.7 milhões,  

  74% são empregados por 
conta própria 

Sistema financeiro 
competitivo com 

mais de 70 entidades 
privadas (bancos 

comerciais  e PYMES, IMFs, 
Coop., Mutuais 

Instabilidade política 
histórica e elevados 
índices de corrupção 

108 de 187 países 
no HDI da ONU 

Vendas de folha de 
Coca: 2% do PIB  

Aumento na 
produção de cocaína 

A agricultura 
representa 15% do 

PIB e 5% do 
emprego 

Índice de pobreza      
(< USD 4/día) se 

reduziu de 35% a 29% 

História de sucesso 
das microfinanças 
(com um dos mais 

altos índices de 
penetração na A.L.) 



 3. Desenvolvimento das microfinanças na Bolívia 
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Migração rural,  

Crescente desemprego, 

Informalidade 

Surgimento de  “pequenos”  

serviços financeiros  

 para pessoas de  

baixos recursos 

Crise econômica     

70’s e 80’s 

Hiperinflação,  

Fechamento de bancos 

públicos 

ANED: 1978 

FIE: 1985 

PRODEM: 1986 

Banco Sol: 1992 

Recusa de bancos 

tradicionais de chegar 

a segmentos não 

atendidos 

Decolagem das 

 microfinanças 

Capitais 

privados e da 

cooperação  

internacional 

ONGs 

IMFs 

Bancos 

$ $ $ $ 



  Principais  fatores para o sucesso 
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Forte crescimento de 

capital/patrimônio das 

entidades 

Tecnologias creditícias 

e estreita relação com 

clientes (baixos índices 

de atrasos)  

Redução de custos 

internos com resultado de 

menores taxas de juros a 

clientes (entre as mais baixas 

da região) 

Regulação e 

normas 

específicas não 

restritivas 

Compromisso 

social 

Sistema de 

autorregulacão:  

eficiência operativa e 

Profissionalização 

Crescimento do 

microcrédito: carteira  

1/3 do total sistema e 

clientes = 10% pob 

pob.  



     Crédito Grupos/ 

Associativo 

  

         

  

  

  

  

 

   

   

  4. Metodologías aplicadas no microcrédito 

Crédito Individual 

Banca Comunal 

Village Banking 

Cliente,   Capacidade de pagamento,  

Colateral,   Capital,  

Condições do crédito  

5 C’s 



Impacto das microfinanças 
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Empoderam 

grandes setores de 

população de 

baixos recursos, 

especialmente 

mulheres 

UNIDADE ECONÔMICA 

Impacto econômico  

Criação de emprego  

Maior renda  

Formação de  

patrimônio 

UNIDADE FAMILIAR 

Formação de riqueza 

Melhoras: saúde, 

educação, nutrição e 

moradia 

INDIVIDUAL 

Empoderamento 

Autoestima 

Liderança  

Destrezas empresariais 

  Permitem que o 

setor informal 

cresça e não caia 

debaixo da línea de 

pobreza  

   



5. Críticas e desafios ao modelo actual 

A falta de financiamento para o desenvolvimento do sector 
produtivo  não foi resolvida.   

Concentração da atividade financeira maiormente  

nas 3 principais cidades do país. 

O atual modelo financeiro fomentou maiormente atividades de 
comércio e serviços. 

Desafios 

•  Aprofundar a inclusão financeira nas áreas rurais 

• Prevenir o sobre- endividamento nos clientes  

• Manter a sustentabilidade das IMFs 



Nova Lei de Serviços Financeiros 

• Função social dos serviços financeiros: entidades devem cumprir 

balanços sociais e destinar ademais uma porcentagem das 

utilidades para funções sociais. 

 

• Maior inclusão financeira:  

o Limites máximo e mínimo de carteira de créditos para setores 

específicos: produtivo, moradia social. 

o Tetos para taxas de juros em créditos e poupança 

 

• Financiamento para o sector produtivo e zonas rurais  

o Serviços financeiros rurais devem incluir poupança.  

o Períodos de graça obrigatórios para créditos de investimento. 

 

• Aprofundamento dos direitos e defesa do consumidor financeiro 

 

 

 

  

 

 

 

 



6. Como a Oikocredit apoia ao sector das 

microfinanças 
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Carteira na Bolívia – empréstimos e inversões em IMFs 
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O  impacto do nosso apoio na atividade econômica  

 

Carteira a junho 2014: EUR 40.1 MM  

 

14 



  O nosso impacto desde as IMFs 
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Rural Semiurban Urban

36% 17% 47%

Financiamento da Oikocredit  

beneficiou 36.623 clientes finais  

58,5% 

41,5% 



Programa de assistência técnica  

EL CEIBO 

    AGRISOS   

    ASOPROF  

COLONIA PIRAI 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

intervenções 

 2010-2013:  

 23 

 

Recursos 

desembolsados: 

EUR 167.120  

    ANED                       

EMPRENDER 

    BANCO FIE                  

FASSIL 

CRECER   

 IDEPRO 

CIDRE 

FONCOM                   

FONDECO 

SEMBRAR SARTAWI 

Red Bolivia 

Emprendedora 

UCB 

YENTE 

PROBIOMA 

SINDAN 

    FINRURAL 

AT CRECER 
Topic on intervention 

 Meio Ambiente e Saúde 
Total Amount 

EUR 41.450  
Oikocredit’s contribution 

EUR 26.983 (65%) 
Results 

 28.000 training sessions 
Website 

www.crecer.org.bo 

http://www.crecer.org.bo/


 Atividades de desempenho social  

Participantes:     

 Smart Campaign,  Mix Market  

Truelift ,SPTF, Microfinanza, 

Planet, Fitch, ASFI,  

Ministry of Finance 

local Financial Institutions 



OBRIGADA PELA SUA ATENÇÃO 

ATENCAO ATENTION!!! 
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5. Lições aprendidas  

 Regulação e normas não restritivas, impulsa 

o mercado. 

 

 Compromisso social das IMFs, elemento 

chave e distintivo. 

 

 Concertação entre privados –governo – 

cooperação, atrai capitais privados e 

internacionais. 

 

 Penetração em áreas rurais, requer maiores 

esforços e investimentos. 

 

  

 

 Se precisa de instrumentos complementários: fundos de garantia, 

seguros agrícolas,  micro seguros, serviços de assistência técnica (IMFs 

e clientes). 

 

 A indústria tem que ser flexível, adaptar-se a diferentes situações 

politicas/ econômicas, reinventar-se continuamente. 


