Boletim ABCRED
Atividades de maio e junho/2018

Planejamento Estratégico Abcred
Na assembleia geral em novembro de 2016, foi aprovado o Planejamento Estratégico
2017/2021 da Abcred. Recentemente o Planejamento passou por uma conferência e
adaptação, sendo trabalhado com foco no Plano de Ação.
Estamos compartilhando em anexo o resultado deste trabalho e contamos com apoio
dos sócios e das parcerias para atingir esses objetivos.

Participações da Abcred
Audiência Pública
Fabio Maschio, Diretor Financeiro da Abcred esteve presente nos representando na
Audiência Pública em Brasília no dia 24/05, que teve como tema: Debater a
implementação do PNMPO. Entre as principais mudanças da lei 13636/18 estão: a
atualização do limite de faturamento dos empreendedores atendidos para até R$200
mil anuais; a inclusão das Fintechs entre os operadores; a possibilidade de apenas o
primeiro contato com o cliente ser feito de forma presencial pelo agente de crédito; a
criação do Fórum Nacional de Microcrédito. Veja a intervenção do representante da
ABCRED, Fábio Maschio, no link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=PFF2-ynEBKo&t=7s
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Atividades em andamento
Rating
No mês de maio iniciamos a realização do Rating pela empresa Microrate, as visitas
foram divididas em grupos, sendo as primeiras realizadas nas instituições Banco da
Família, Credisol e Blusol, a segunda etapa foi realizada no início de junho com as
instituições Planorte, Extracredi e Crecerto. Em breve os relatórios estarão disponíveis
em nosso site e caso mais alguma instituição tenha interesse em participar nós faremos
um novo grupo em julho.

Triple Jump
Estamos verificando a possibilidade de parceria com a Triple Jump afim de conseguir
funding com taxas mais atrativas para nossas associadas, visando desenvolver as
práticas de microcrédito através de ações integradas dos associados e modelos
alternativos de desenvolvimento econômico e social.

Projeto BNDES
Em foi liberado o recurso para contratação da Plataforma EAD da Abcred, o contrato
terá início a partir de julho/2018. Neste primeiro momento, os cursos que serão
disponibilizados na plataforma serão de Agente de Crédito Modulo I e II. Em breve
encaminharemos mais informações aos associados.

Autorregulação
Foram selecionadas as instituições “Banco da Família/SC, Banco do Povo de Crédito
Solidário/SP e Icc Conquista Solidária/BA para o projeto piloto de Autoavaliação das
OSCIPs para a Autorregulação. Após o projeto piloto a planilha será ajustada para melhor
compreensão (se necessário) e na sequencia iniciaremos também o processo de
Autoavaliação nas demais associadas.
Está previsto para o final de agosto a Capacitação das associadas para a Autorregulação.
Em breve enviaremos novas informações.
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Novas parcerias e novos serviços para associadas
Estamos verificando a possibilidade de parcerias com consultores experientes do setor,
buscando ampliar a oferta de serviços para as entidades associadas e seus clientes.
Mais informações em breve.

The Mix
O Mix está em período de coletas de dados até o dia 15/07/2018. Esse envio dos dados
é importante pois reforça a transparência das instituições associadas à ABCRED. O envio
das informações também é importante para divulgar o setor de Microfinanças no Brasil,
reforçando a eficiência e importância do trabalho que vem sendo realizado pelas
associadas em todo o país.

Próximas agendas

Participação na reunião ordinária do CNES
Nos dias 13 e 14/06 a Abcred, representada pelo Vice-presidente da região Norte
Hermes Bomfim Filho, participará da XXII Reunião Ordinária do Conselho Nacional de
Economia Solidária que será realizada no Ministério do Trabalho em Brasília-DF.

Oikocredit
No dia 14 de junho a presidente da Abcred, Cláudia Cisneiros, participará de uma
reunião com a Oikocredit afim de buscar novas parcerias.
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Compêndio de normas
Foi finalizado no mês de maio o Compêndio de normas para OSCIPs de Microcrédito.
Este compêndio é o resultado da cooperação técnica entre a Gruber Advogados e a
ABCRED, ele traz um compilado de elementos necessários para apoiar e elucidar dúvidas
encontradas, referentes às normas jurídicas que impactam diretamente no setor.
Saiba mais clicando aqui.

Guia de Autorregulação
Agora o Guia de Autorregulação também está disponível em nosso site, veja mais
clicando aqui.

Atenciosamente,
Diretoria da ABCRED
www.abcred.org.br

ABCRED - Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças
Rua Catequese nº 173 – Sala 14 – Bairro Jardim – CEP: 09090-400 – Santo André – SP – Brasil
CNPJ: 05.652.190/0001-45 – Telefone: (11) 2324-7671 e (11) 2324-7678
www.abcred.org.br

