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Prezados (as) Associados e Membros da ABCRED,
O mês de agosto trouxe novidades para as microfinanças no Brasil, o governo relançou o
PNMPO. Agora, com o nome CRESCER o governo acredita ser capaz de expandir o Microcrédito
Produtivo Orientado. Entre as principais mudanças estão, a exclusividade dada pelo governo
ao Banco do Brasil e CAIXA, para tocarem esse programa, outro aspecto mais importante ainda
é a obrigatoriedade da aplicação dos recursos da exigibilidade (2%) para o microcrédito
produtivo orientado, que estava sendo mais utilizado para o crédito de consumo. E somou-se a
isso uma generosa subvenção de R$500 milhões, que deve assegurar ao empreendedor juros
de até 8% a.a. e taxa de abertura de crédito de 1%. Deste modo o Ministério da Fazenda vem a
ser protagonista, entre os ministérios que cuidam de programas sociais.
As alterações à Lei 11.110/2005 reforçam a nossa percepção, que a consulta pública tem
pouco valor atualmente. Essa Lei foi uma conquista da sociedade civil ligada ao microcrédito
com reconhecida liderança da ABCRED e esta foi a segunda alteração dessa Lei, a primeira foi
no ano passado. Nos dias que se seguiram à divulgação do Crescer, a ABCRED foi consultada
por dirigentes de grandes instituições financeiras privadas e por dirigentes jovens de modestas
OSCIPs de microcrédito, que no interior de nosso vasto país fazem a democratização real do
direito ao crédito. Assim, foi notório que num leque amplo de instituições nem os pequenos e
nem os grandes opinaram.
Ainda assim, perseguimos na busca de um caminho virtuoso e de oportunidades para as
entidades operadoras e para os micros empreendimentos, apostando no sucesso do
Microcrédito Produtivo Orientado. A falta de perenidade nas políticas para médio e longo
prazo fragilizam o segmento e algumas organizações de Microcrédito. Com isso perdem-se
talentos e de investimentos, no entanto apesar das tarifas elevadas que pagamos aos bancos
públicos e privados e do funding caro e difícil de acessar, a carteira ativa das instituições de
microfinanças brasileiras cresce, pois é fundada nos princípios de proximidade, orientação ao
empreendedor e com parceria local. Desejamos ter um ambiente melhor no âmbito
econômico, jurídico e de parcerias para fortalecer as instituições, permitir o surgimento de
outras e aumentar o atendimento. O desafio do microcrédito no Brasil é gigantesco e precisa
de muita gente participando. É interessante lembrar que a carteira das OSCIPs em 1998 era
composta por 59,9 mil clientes ativos, hoje é o triplo em clientes e apesar de toda turbulência
tem valor estimado em R$200 milhões.
O debate continua e para colaborar com a qualidade nas discussões a ABCRED disponibilizará
seis documentos, até o final dessa semana, no seu site (www.abcred.org.br): 1- a carta enviada
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ao MTE/PNMPO, 2- a resposta dessa carta, 3-a apresentação do Crescer pelo MF, 4- a MP
n°543 (24/08/2011), 5- a Resolução 4000 (25/08/2011) e para conhecimento geral um texto do
The Economist.

Ações da ABCRED
Nesse período a diretoria Executiva da ABCRED fez reuniões, deu continuidade às tarefas de
organização da gestão, buscou novas parcerias para obtenção de apoio à ABCRED e suas
associadas, para o desenvolvimento institucional e fontes de funding. A realização da oficina
de Planejamento Estratégico foi uma atividade de destaque nesse mês, e para a qual tivemos a
parceria do SEBRAE Nacional. Vejamos as ações realizadas e nossa agenda:
I.

Seminário de planejamento da ABCRED: O relatório da oficina destaca nosso Plano de
Trabalho, Missão e Valores. Construímos a Missão da ABCRED “Congregar instituições
de microfinanças, representar e promover o desenvolvimento de suas associadas” e o
Negócio da ABCRED é “Ofertar produtos e serviços para o fortalecimento das
entidades micro financeiras associadas”. Nos próximos dias divulgaremos o relatório
final em nosso site www.abcred.org.br e formaremos comissões temáticas para
trabalhar.

II.

2- Prêmio Citi Melhores Microempreendimentos 2011: Neste ano a ABCRED é
parceira formal da Citi Foundation, para a realização do Prêmio, e membro do
Conselho Consultivo desse prêmio. Participamos sugerindo, apoiando e orientando a
equipe coordenadora do Prêmio. É fundamental que as entidades ligadas a ABCRED se
inscrevam e inscrevam seus clientes, para concorrerem ao Prêmio Citi. Esse prêmio
reconhece a importância e valoriza nosso segmento, as nossas instituições, os
profissionais e os empreendedores. Conheça as regras no site www.pcmm.com.br e
inscreva-se.

III.

Rating para OSCIP de Microcrédito: A ABCRED firmou compromisso com a MicroRate
Latin América,para promover a prática do rating entre as nossas organizações. A
qualificação é um dos principais quesitos para o reconhecimento das melhores IMF e
seu desenvolvimento. Esse acordo entre as duas organização reduz o valor a ser pago,
além de garantir um desconto de 80% a ser pago por outros parceiros. Acesse o site da
ABCRED e inclua sua entidade na agenda 2011 da Microrate para as IMFs brasileiras
(contato@abcred.org.br).

IV.

Carta da ABCRED para o PNMPO/MTE: Para que uma OSCIP de microcrédito tenha
acesso às linhas de crédito vinculadas ao FAT e BNDES, é necessário estarem
habilitadas ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO. Esse
programa no Governo Federal é o que responde oficialmente pela política de
microcrédito. Então, considerando as mudanças na política federal de microcrédito a
ABCRED fez uma consulta, para entender as mudanças. A carta e a resposta da
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coordenação do PNMPO estão divulgadas em nosso site www.abcred.org.br . Vamos
continuar realizando outras consultas ao governo, para saber o impacto para as OSCIPs
e principalmente prevenir problemas.
V.

Recursos financeiros (funding) para entidades ligadas a ABCRED: a captação de
recursos foi apontada como uma das principais ações que devem ser desenvolvidas
pela ABCRED. A diretoria já vem se reunindo com o BNDES, Itaú, Bradesco e fontes
internacionais. Logo a ABCRED fará uma consulta para conhecer a demandas e tipos de
necessidades de recursos. A prestação de serviços aos associados é uma das principais
linhas de ação a serem promovidas pela ABCRED.

VI.

Projeto ABCRED: esse projeto é uma iniciativa da ABCRED a partir de 2010, com o
apoio de especialistas em microfinanças do Foro Latino Americano e Caribenho
(www.forolacfr.org ), o objetivo é apoiar a estruturação das instituições de
microcrédito (OSCIPS) com um programa de desenvolvimento institucional que inclua
a formação de pessoal, gestão e sistemas, tecnologia social, captação de recursos e
marco regulatório. Formamos um grupo de trabalho, que reúne Citi Foudation, BID,
IFC, especialistas do Forolac, Banco Central do Brasil e BNDES e já realizamos uma tele
conferência (12/ago) e recentemente (04/set) fizemos uma reunião presencial, desse
grupo com a executiva da ABCRED, e discutimos os compromissos para a formação da
parceria. No momento, estamos detalhando as possibilidades de apoio de cada
instituição.

VII.

Cadastramento de entidades sócias da ABCRED: a diretoria da ABCRED esta
trabalhando e ganhamos mais conteúdo com a realização do planejamento
estratégico. Nossas ações e projetos já estão sendo delineados, então é possível que
em breve a ABCRED venha a desempenhar um forte caráter executivo para cumprir
sua missão. Para isso é necessário que todas as entidades façam seu cadastro, e logo
se associem para termos uma entidade forte e ativa. Também visite o site da ABCRED,
para ver as informações e sugerir melhorias.

Agenda do Microcrédito

14/setembro. - Seminário “Brasil sem Miseria: Como o empreendedorismo e os pequenos
negócios podem ajudar”. Atividade organizada através do SEBRAE Nacional com o apoio do
Ministério do desenvolvimento Social e Combate à Fome. Horário: 9h às 18h. Local: Auditório
do SEBRAE Nacional. Endereço: SGAS, quadra 605, conjunto A – Asa Sul – Brasília – DF.
10 a 12/outubro – Foromic 2011, San José – Costa Rica: o XIV Fórum Interamericano da
Microempresa é um evento anual promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID com várias parcerias. Mais informações no site www.foromic.org.
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13 e 14/outubro – Reunião da Comunidade Interamericana SEEP, San Jose da Costa Rica.
Apresentação e discussão de projetos das redes nacionais. A ABCRED apresentará propostas e
irá buscar apoio.
31/out a 03/novembro – 2011 SEEP Annual Conference (EUA): é uma comunidade que visa
fortalecer as IMFs promovendo atividades para a troca de experiências e apoio. Durante a
conferência serão realizadas 20 oficinas dentro de dois temas principais “Poupança em
Microempresas e Desenvolvimento de Mercados”. As oficinas serão divididas em cinco
segmentos: Grupos de Poupança, Economia Informal, Fronteiras em serviços Financeiros,
Populações Vulneráveis, Empresas e Desenvolvimento de Mercado (www.seepnetwork.org ).
21, 22 e 23/novembro - III Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira: em parceria com o
SEBRAE, será realizado no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília. Do mesmo modo das
edições anteriores serão organizados painéis e discussões.

Faça contato com a ABCRED, através do endereço: contato@abcred.org.br

Diretoria da ABCRED
www.abcred.org.br
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