
FocusNota
NO. 30 AGOSTO DE 2005

Construindo sistemas financeiros para os pobres

Introdução

Muitas instituições de microfinanças (IMFs) em economias em desenvolvimento ou 
em transição receberam financiamento externo, em especial as IMFs de maior porte. 
A maior parte desse financiamento ocorreu na forma de doações ou de empréstimos 
fortemente subsidiados de organizações doadoras, entre elas doadores bilaterais, 
como a Agence Française de Développement ou a Agência Norte-americana para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID) e instituições multilaterais, como o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) ou o Banco Mundial. Em anos 
recentes, esses doadores bilaterais e multilaterais forneceram cerca de US$ 0,5–1,0 
bilhão anuais em doações e empréstimos em termos suaves, para microfinanças, de 
acordo com as estimativas do CGAP.

Desde  2000, entretanto, houve um rápido crescimento no investimento estrangeiro 
realizado por diversas agências e fundos com uma orientação mais comercial, como o 
Dexia Microcredit Fund e a MicroVest. Em meados de 2004, esse grupo havia investido 
um total de quase US $1,2 bilhão em cerca de 500 IMFs. O investimento acionário, 
empréstimos e garantias oferecidos às IMFs são, tipicamente, menos subsidiados do 
que as doações e empréstimos de doadores tradicionais. Esses “investidores estrangei-
ros” e a demanda pelos seus serviços são o tema deste artigo, que faz um levantamento 
do mercado e aborda algumas questões fundamentais:

■ Quanto do investimento estrangeiro em IMFs é realmente privado?
 Menos de um quarto.

■ Quanto desse investimento é realmente comercial?
 Muito pouco.

■  Onde o investimento está sendo alocado, em termos de região, número e tipo de 
IMFs?

  505 IMFs receberam investimento estrangeiro, todavia este se concentrou em 
investimentos de grande volume para  um pequeno número de instituições licen-
ciadas e reguladas da América Latina e no Leste Europeu/Ásia Central.

■ Os investidores estão competindo para investir em IMFs?
  É surpreendentemente comum encontrar um único investidor financiando uma 

IMF tanto direta como indiretamente, o que sugere que a oferta de financiamento 
de investidores estrangeiros pode exceder a demanda de IMFs de baixo risco.
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■ Conforme as IMFs crescem e absorvem mais 
financiamento, qual é o papel provável do inves-
timento estrangeiro em comparação com as fon-
tes domésticas de recursons nos próprios países 
das IMFs?
  Parece provável que as fontes domésticas tor-

nem-se mais prevalentes, em particular para 
as IMFs reguladas.

■ A contração de divida em moeda estrangeira 
cria um risco cambial inadequado para as IMFs?
  Muitas IMFs parecem estar assumindo dívi-

das em moeda estrangeira porque as taxas 
dos empréstimos parecem mais baixas em 
termos nominais, e portanto sem levar em 
conta o significativo risco cambial que estão 
correndo.

■ Que lições práticas surgem da análise da situação?
  Os investidores estrangeiros agregariam 

mais valor ao mercado se fossem capazes de 
tolerar mais riscos trabalhando  com IMFs 
menos estabelecidas. Aqueles financiados com 
dinheiro público estão mais bem posicionados 
para assumir riscos adicionais. É necessário 
ajudar as IMFs reguladas a acessar mais 
financiamento local. IMFs e investidores pre-
cisam estar conscientes do risco cambial ine-
rente a empréstimos em moeda estrangeira.

O termo “instituição de microfinanças” con-
forme usado neste artigo inclui ONGs, cooperati-
vas, bancos e instituições não-bancárias licenciadas 
que tenham como foco oferecer serviços financei-
ros a microempresários e outros clientes de baixa 
renda, em geral usando novas técnicas de emprés-
timos que foram desenvolvidas durante os últimos 
25 anos. Há outros intermediários financeiros de 
orientação social – em especial bancos postais e 
outros bancos estatais – que provavelmente alcan-
çam substancialmente mais clientes de baixa renda 
do que as IMFs. Essas instituições não são discu-
tidas aqui, porque geralmente não atraem nem 
utilizam investimento estrangeiro. De qualquer 
modo, é importante reconhecer o papel importate 
desempenhado por seus serviços e infra-estrutura1. 

Fontes dos dados

Entre julho e setembro de 2004, o CGAP, o MIX 
(Microfinance Information eXchange) e o ADA 
(Appui au Développement Autonome) pesquisaram 
54 investidores estrangeiros atuantes nas microfi-
nanças para verificar suas estruturas jurídicas, foco 
e histórico de investimentos, disponibilidade de 
fundos não comprometidos e desempenho finan-
ceiro. O levantamento proporcionou dados sobre 
investimentos “diretos” em 505 IMFs e sobre 
investimentos “indiretos” em 25 fundos de micro-
finanças. Para 33 dos 54 investidores, as respostas 
à pesquisa foram corroboradas ou complementadas 
por informações de relatórios anuais. 

Em julho de 2004, o CGAP e o MIX convi-
daram IMFs e outras instituições financeiras que 
atendem aos pobres a responder um questionário 
sobre suas estruturas de capital e preferências de 
financiamento2. Duzentas e dezesseis instituições de 
60 países responderam3. Essas respostas foram com-
plementadas por balanços patrimoniais e dados de 
desempenho financeiro fornecidos por associações 
setoriais e prestadores de serviços4.

Investidores estrangeiros: 
tipo, número e escala

Na metade de 2004, havia cerca de 60 investidores 
estrangeiros nas microfinanças, dos quais 54 partici-
param da pesquisa do CGAP-MIX-ADA (ver anexo 
1). Os fundos participantes podem ser classificados 
em dois grupos:

■  Braços de investimento de 9 agências de desen-
volvimento bilaterais e multilaterais (instituições 
financeiras internacionais, ou “IFIs”), como a 

1 Christen, Rosenberg e Jayadeva, Financial Institutions with a “Double 

Bottom Line”: Implications for the Future of Microfinance, 2004.
2 A versão em inglês do levantamento pode ser encontrada em www.
surveymonkey.com/s.asp?u=33938560773.
3 O auxílio do Microfinance Centre (MFC) na Polônia, do CAPAF 
no Senegal e de vários outros investidores estrangeiros em microfi-
nanças e associações de IMFs foi de valor inestimável para a obten-
ção dessas respostas.
4 Os autores agradecem a Glenn Westley do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), Damien von Stauffenberg e Todd Far-
rington da MicroRate, e Isabelle Barrès do MIX por sua contribui-
ção para a coleta desses dados. 
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Fonte: Levantamento de investidores estrangeiros nas microfinanças do CGAP-MIX-ADA, 2004. Os totais refletem a soma de três tipos de 
dados: fundos desembolsados, fundos comprometidos mas não desembolsados e, em poucos casos, carteira ativa. Os investidores pesquisa-
dos não forneceram dados de forma consistente.

Corporação Financeira Internacional (IFC), 
o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) da 
Alemanha, entre outros. Os recursos dessas 
agências vêm de governos ou de emprésti-
mos em mercados de capitais onde seu status 
público garante taxas de juros baixas.

■  Quarenta e cinco investidores externos e fun-
dações privados. Embora a sua administração 
seja privada, mais da metade de seu capital vem 
de fontes governamentais.

Tanto fundos privados como IFIs geralmente 
adotam uma abordagem quase comercial para 
a análise e monitoração dos investimentos. No 
entanto, nenhuma das IFIs e muito poucos dos 
fundos privados são estritamente comerciais: eles 
assumem riscos maiores e aceitam retornos mais 
baixos do que investidores que atuam puramente 
na busca da maximização de seus lucros5.

A tabela 1 mostra montantes de investimento 
estrangeiro direto e indireto em meados de 
20046. O investimento direto de cerca de US$ 
1,2 bilhão é o que de fato atinge as IMFs. Os 
investimentos indiretos de U$ 611 milhões 
são investimentos em outro fundo e chegarão 
posteriormente à IMF através do investimento 
direto desse outro fundo. A maior parte do 
investimento direto (U$ 648 milhões, ou 56 por 
cento) vem das IFIs. Além do investimento direto, 
tais investidores públicos também injetaram mais 
U$ 484 milhões em fundos de investimento 
de administração privada. Os fundos privados 
também fizeram tanto investimentos diretos em 
IMFs como investimentos indiretos em outros 
fundos privados.

O quanto mais esteve disponível para o financia-
mento (ou provavelmente estará em breve) além dos 
US$ 1,2 bilhão já investidos diretamente nas IMFs 
até meados de 2004,? Não é possível quantificar os 
montantes adicionais que estão disponíveis através 
das IFIs, porque os seus investimentos em micro-
finanças geralmente vêm de um orçamento global, 
e não de algum orçamento a parte, alocado com 
antecedência às microfinanças.

Em relação aos fundos privados, porém, é possí-
vel determinar uma estimativa aproximada. Além de 
levantar capital por intermédio das IFIs, os fundos 
privados atraem financiamento de investidores pri-
vados com motivação social e de Organizações Não 
Governamentais (ONGs) assim como de agências 
doadoras bilaterais e loterias governamentais. O CGAP 
estima que o montante da contribuição que não advém 
das IFIs para os fundos privados foi de mais de US$ 
460 milhões. O investimento direto e indireto das 
IFIs foi de US$ 1,13 bilhão, para um investimento 
estrangeiro total alocado nas microfinanças de cerca de 
US$ 1,6 bilhão. Se aproximadamente US$ 1,2 bilhão 
desse montante já foi investido em IMFs, a estimativa 
de fundos disponíveis e não comprometidos em fundos 
privados seria de mais de US$ 400 milhões.

Além desses US$ 400 milhões já disponíveis em 
meados de 2004, os investidores privados esperavam 
aumentar o seu capital em cerca de U$ 104 milhões 
no curto prazo. Cinco novos fundos privados estavam 

Tabela 1 Investimento estrangeiro em microfinanças, 
meados de 2004 (milhões de US$)

5 O levantamento não incluiu bancos internacionais como o Société Gé-

nérale, o Citigroup entre outros que fizeram investimentos externos em 

algumas poucas instituições financeiras que atendem aos pobres.
6 Dados fornecidos por investidores referentes a 31 de dezembro de 

2003; 31 de março de 2004; ou 30 de junho de 2004.

IFIs Fundos privados Todos os investidores

Direto: Financiamento para instituições de microfi-
nanças varejistas $648

56%
$511
44%

$1.159
100%

Indireto: Financiamento para outros fundos de 
investimento, de cujo total apenas parte já foi alo-
cada em investimentos diretos

$484
79%

$126
21%

$611
100%

Investimentos totais: Note que esta linha inclui 
dupla contagem, uma vez que parte dos investimen-
tos diretos dos fundos privados vieram de IFIs e de 
outros fundos.

$1.132
64%

$637
36%
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para iniciar suas operações em 2005 com ativos de 
cerca de US$ 150 milhões. Assim, espera-se que um 
total de cerca de US$ 654 milhões esteja disponível 
por intermédio de fundos privados no próximo perí-
odo. Como isso não inclui investimentos diretos futu-
ros feitos pelas IFIs, o volume total de investimentos 
estrangeiros para as microfinanças no curto prazo 
pode vir a aumentar substancialmente.

Quanto do investimento é privado, ou 
verdadeiramente comercial?

Quando os investimentos em microfinanças fei-
tos por IFIs e por programas governamentais são 
agregados, o setor público, direta ou indiretamente 
(por ex., por meio de investimento em fundos pri-
vados), financia pelo menos 75% de todo o inves-
timento de capital estrangeiro para microfinanças. 
Dos US$ 1,6 bilhão em investimento estrangeiro 
para microfinanças disponíveis ou comprometidos 
em meados de 2004, as nove IFIs identificadas 
nesta análise contribuem com US$ 1,13 bilhão, e 
programas de loterias governamentais entram com 
cerca de US$ 63 milhões, basicamente para alguns 
fundos privados na Europa. Outras agências de 
desenvolvimento e instituições de financiamento do 
desenvolvimento públicas, como a Commonwealth 
Development Corporation (CDC) e o Banco Centro-
Americano de Integração Econômica (BCIE), pro-
porcionam estimados US$ 50 milhões adicionais. 
O financiamento total dessas fontes públicas, apro-
ximadamente US$ 1,25 bilhão, representa mais de 
75% e todo o investimento de capital estrangeiro 
nas microfinanças.

Além da divisão entre financiamento público e 
privado, é importante indagar quanto do finan-
ciamento privado vem de fontes com motivação 
comercial (isto é, maximização dos lucros). Os 
investidores que vêem as microfinanças como 
um investimento lucrativo têm uma probabilidade 
maior de manter comprometimento contínuo com 
o investimento nas microfinanças.

Atualmente, a maior parte do financiamento 
privado para o investimento externo nas microfi-
nanças vem de fontes com motivação social, como 
organizações religiosas, ONGs e indivíduos engaja-
dos socialmente e de alto patrimônio. Investidores 

comerciais que visam a maximização dos lucros, 
como os investidores socialmente responsáveis (que 
buscam retornos do mercado, mas descartam opor-
tunidades de investimento tidas como indesejá-
veis), alocaram relativamente pouco dinheiro para 
microfinanças até o momento. De qualquer forma, 
o financiamento vindo de fontes domésticas –
especialmente depósitos e empréstimos de bancos 
comerciais – tem maior probabilidade de ser verda-
deiramente comercial e, portanto, mais garantido 
no longo prazo do que a maioria dos investimentos 
estrangeiros que as IMFs recebem. O fato de que 
a maior parte dos bancos locais adota uma postura 
puramente comercial torna evidente a dificuldade 
que muitas IMFs enfrentam para conseguirem se 
capitalizar. Instituições não-reguladas, em particu-
lar, precisam lidar com exigências de elevadas garan-
tias devido à sua situação jurídica.

Para onde está indo o investimento 
estrangeiro?

O investimento estrangeiro em IMFs assume a 
forma de:

■  investimento em participação acionária, ou 
investimentos estrangeiros diretos—onde o 
investidor compra ações da IMF, torna-se um 
acionista com direito de voto e, com freqüên-
cia faz parte do Conselho de Administração da 
entidade;

■  dívida, ou recursos de terceiros— onde o 
investidor faz um empréstimo para a IMF. 
Ocasionalmente podem tomar a forma de 
dívida subordinada*: neste caso os emprésti-
mos podem ser classificados para fins de regula-
ção como recursos híbridos (quasi-equity) .  

■  garantias—o investidor garante os empréstimos da 
IMF em bancos locais ou mercados de capitais.

As instituições de varejo que recebem os inves-
timentos podem ser divididas em dois grupos. Os 
Bancos e “instituições financeiras não-bancárias” 
(NBFIs) são licenciados e regulados por autori-
dades bancárias nacionais; tais instituições podem 
captar investimentos em participação acionária, 
dívida e garantias. ONGs e cooperativas (incluindo 
cooperativas de crédito) não são juridicamente 
estruturadas para receber investimentos em capital 
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acionário, portanto só podem usar dívida e garan-
tias7. Das 505 IMFs que receberam investimen-
tos identificadas na pesquisa sobre investimentos 
mencionada acima, 166 são reguladas e 196 são 
ONGs e cooperativas. A situação jurídica das 
outras 143 IMFs recipientes de investimento não 
foi declarada, mas é provável que a maioria, se 
não todas, seja não-regulada. Portanto, as IMFs 
reguladas representam cerca de um terço das IMFs 
investidas identificadas.

O investimento estrangeiro tem se espalhado 
por regiões em desenvolvimento e economias em 
transição mundo afora, concentrando-se porém, em 
certas regiões, tipos de instituições e IMFs.

A tabela 2 mostra que 87% do investimento 
estrangeiro foi para a América Latina (principal-
mente através de fundos privados) e para o Leste 
Europeu/Ásia Central (principalmente através de 
IFIs). Isso ocorreu porque a maior parte do inves-
timento se destinou às IMFs reguladas, que estão 
concentradas nessas regiões (ver figura 1). A maior 
parte do investimento estrangeiro assumiu a forma 
de dívida (69%), 24% foram alocados em ações e ape-
nas 8% foram para garantias a empréstimos locais.

Há várias explicações possíveis para a concentra-
ção substancial de investimentos nessas duas regiões. 

Na Ásia, as IMFs conseguiram obter financiamento 
de governos e ofertantes de credito multilaterais a 
taxas subsidiadas mais facilmente do que instituições 
de outras regiões. Muitas IMFs lucrativas no Leste 
e Sul da Asia conseguiram financiamento de fontes 
domésticas, incluindo depósitos e empréstimos ban-
cários. Alguns investidores estrangeiros relatam que, 
na África, recursos de doadores continuam a fluir 
para instituições lucrativas, reduzindo a sua demanda 
por investimento estrangeiro. No Oeste da África, 
as cooperativas e uniões de crédito são os principais 
ofertantes de microfinanças e não são estruturadas 
para receber investimentos em capital acionário. 
Essas instituições costumam usar a poupança dos 
associados para financiar suas operações de crédito8.

Há uma concentração similar do investimento em 
tipos de instituição: 82% do investimento estrangeiro 

Tabela 2 Investimento estrangeiro desembolsado (em milhões de US$ e %)
 e número de IMFs recipientes, meados de 2004

Fonte: Levantamento sobre investidores estrangeiros em microfinanças, CGAP-MIX-ADA, 2004. As empresas que receberam o investimento 
são unicamente instituições varejistas de microfinanças, reguladas e não-reguladas.

7 Os investidores estrangeiros têm feito investimentos em capital acionário 

para ajudar na transformação institucional das ONGs. Nesta empreitada 

o investidor e as ONGs capitalizam uma nova empresa com fins de lucro 

para dar continuidade às operações de microfinanças da ONG, que passa 

a funcionar como uma instituição regulada.

* NdoE: Quando recursos são captados como dívida subordinada, os credores 

e portadores de depósitos segurados têm legalmente a prioridade em qualquer 

procedimento de liquidação.
8 Ver Ivatury e Reille, Foreign Investment in Microfinance: Debt and 

Equity from Quasi-Commercial Investors, 2004.

Região Fundos privados IFIs Todos os investidores

Capital Dívida Garantias Capital Dívida Garantias Montante 
total

Total de 
recipientes

Leste Europeu/Ásia 
Central (ECA)

$74
46%

$39
14%

$0
0%

$68
71%

$323
69%

$2
3%

$506
46%

89
18%

América Latina/Caribe 
(LAC)

$69
43%

$166
59%

$6
78%

$13
14%

$136
29%

$57
76%

$447
41%

193
38%

África Subsaariana 
(AFR)

$15
9%

$30
11%

$1
10%

$6
6%

$2
0%

$8
11%

$62
6%

104
21%

Leste Asiático/Pacífico 
(EAP)

$2
1%

$23
8%

$1
9%

$4
4%

$6
1%

$0
0%

$36
3%

63
12%

Sul da Ásia (SAR) $1
1%

$23
8%

$0
3%

$5
5%

$0
0%

$1
1%

$30
3%

48
10%

Oriente Médio/Norte 
da África (MENA)

$0
0%

$2
1%

$0
0%

$0
0%

$0
0%

$7
9%

$9
1%

8
2%

Total
$161
100%

$283
100%

$8
100%

$96
100%

$467
100%

$75
100%

$1.090
100%

505
100%
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Figura 1 Volume de investimento estrangeiro em microfinanças, meados de 2004

Por instrumento

Por situação jurídica Por investimento 
estrangeiro total em cada IMF

Por região

MENA
1 %

AFR
6 %

EAP
3 %

SAR
3 %

ECA
46 %

LAC
41 %

Dívida 69%
(92% moeda 
estrangeira; 8% 
moeda local)

Garantias 
(8 %)

Capital 
acionário

24 %

169 IMF 
reguladas

  82 %

336 IMFs não reguladas 
ou com situação legal 

desconhecida 
18 %

148 IMFs 
com ≥ $1 milhão

89%

IMF não identificadas 
2 %

84 IMFs 
com $500.000–$1 milhão 

5 %

273 IMFs 
com < $500.000 

4 %

foi para IMFs que são licenciadas e reguladas por 
autoridades bancárias (ver figura 1). Isso não é par-
ticularmente surpreendente, uma vez que as IMFs 
reguladas tendem a ser maiores, mais maduras e 
relativamente menos arriscadas. As IMFs reguladas 
que receberam investimentos são primariamente 
instituições latino-americanas e bancos ProCredit 
no Leste Europeu/Ásia Central.

Nota-se também uma alta concentração de 
recursos em poucas IMFs. Apenas dez das 505 
IMFs captaram 25% de todo o investimento direto, 
e as 148 IMFs que receberam, cada uma, pelo 

menos US$ 1 milhão em dívida externa, capital 
acionário ou garantias respondem por 89% de todo 
o investimento estrangeiro. Os 18 bancos ProCredit 
constituem 4% do numero total das instituções que 
recebem investimentos, mas receberam 34% do 
montante total investido, incluindo quase 60% de 
todo o capital acionário fornecido por fundos priva-
dos e 45% de toda a dívida fornecida por IFIs, como 
pode ser visto na tabela 3 9.

9  O ProCredit Holding AG é o sucessor do IMI (Internationale Micro 

Investitionen AG).
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Por fim, constatou-se considerável concentração 
na oferta de investimento estrangeiro. Cerca de 
metade de todo o investimento é oferecido por 
apenas quatro das IFIs — a Corporação Financeira 
Internacional (International Finance Corporation -
 IFC), o Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BERD/EBRD), Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) e a Autoridade de Crédito 
para o Desenvolvimento (Development Credit 
Authority - DCA) da USAID. Acrescentando-se 
dois fundos privados—ProCredit Holding (AG) e 
Oikocredit—a proporção cresce para dois terços de 
todos os investimentos oferecidos por apenas 6 dos 
54 investidores.

Até aqui, o quadro do investimento estrangeiro 
foi dominado por poucos grandes fundos inves-
tindo num pequeno número de IMFs de baixo 
risco, principalmente instituições reguladas na 
América Latina e no Leste Europeu/Ásia Central.

Os investidores estrangeiros estão 
competindo para encontrar IMFs nas 
quais investir?

Inúmeras histórias sugerem que os investidores 
não estão tendo facilidade para alocar fundos 
para IMFs que atendam aos seus padrões. Num 
número surpreendente de casos na América 
Latina, onde os fundos privados investem a 
maior parte de seu dinheiro, vários investidores 
estão investindo numa única IMF. Dos 54 inves-
tidores estrangeiros, 20 financiaram o Banco 
Solidario (Equador), 15 financiaram a Confianza 
(Peru), 11 financiaram a Fundación Nieborowski 
(Nicarágua) e 10 financiaram a Caja Los Andes 
(Bolívia) e a SFE (Equador).

Estão as IMFs obtendo financiamento de um 
grande número de investidores porque cada fundo 
investe apenas uma pequena quantia? Isso pode 

ser verdade para IMFs com um número modesto 
de investidores. No entanto, o grau de investimen-
tos múltiplos mostrado na tabela 4 parece sugerir 
que a oferta de investimento estrangeiro supera a 
demanda de IMFs adequadas – isto é, IMFs que 
satisfaçam o perfil de qualidade e risco requerido 
pelos investidores.

Em alguns casos, um único investidor está finan-
ciando a mesma instituição por meio de vários canais 
indiretos. Por exemplo, o BIO, uma IFI financiada 
pelo governo da Bélgica, possui cerca de 15% da 
participação na Caja Los Andes na Bolívia, além de 
fornecer empréstimos para a IMF. O BIO também 
possui cotas de participação acionária no ProCredit 
Holding AG que, por sua vez, é proprietário majo-
ritário da Caja Los Andes. Além disso, o BIO tam-
bém tem participação acionária na Alterfin, que tem 
participação acionária na SIDI, que tem participação 
acionária no ProFund, que investe na Caja Los 
Andes. O BIO tem uma exposição adicional na Caja 
Los Andes pelo investimento da SIDI no LA-CIF. 
A participação direta e indireta na IMF pelo BIO é 
de aproximadamente 20%.

Similar justaposição de investimentos é praticada 
por outras IFIs, como o KfW e a IFC. Os 10 inves-
tidores da Caja Los Andes e os 21 investidores do 
Banco Solidario não dividem o risco de acordo com 
o montante relativo de seus investimentos. A IFC, 
por exemplo, além de ter participação direta na 
composição do capital de ambas as instituições, tem 
também participação indireta através de dois fundos 
privados, ACCIÓN Investments in Microfinance 
(AIM) e ProFund.

Diante deste complexo quadro de sobreposições, 
talvez houvesse sentido em uma eventual consolida-
ção entre os investidores.

Tabela 3 Investimento estrangeiro nas instituições ProCredit, meados de 2004 (milhões de US$ e %)

Fonte: Levantamento sobre investidores estrangeiros em microfinanças do CGAP-MIX-ADA, 2004.

Fundos privados IFIs Total

Capital Dívida Garantias Capital Dívida Garantias Total Número de 
destinatárias

18 Bancos ProCredit $92,7 $7,3 $0,0 $59,1 $210,9 $4,8 $374,7 18

% do Total 58% 3% 0% 61% 44% 6% 34% 4%
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Demanda relativa: financiamento local 
versus estrangeiro

Como mostra a figura 1, a maior parte do investi-
mento estrangeiro na forma de dívida está indo para 
IMFs licenciadas que são reguladas por autoridades 
bancárias. O levantamento sobre as necessidades de 
financiamento feito pelo CGAP-MIX revelou que as 
IMFs desejam um aumento no numero de depósitos 
locais em proporção aos seus passivos: de acordo com 
as 37 IMFs reguladas que responderam à pesquisa, 
sua proporção ideal de depósitos em relação ao pas-
sivo total seria, em média, 1,5 vezes maior do que 
o nível atual. Isso não significa necessariamente que 
essas IMFs desejam que o montante absoluto de seus 
empréstimos estrangeiros decline, mas sugere que, no 
futuro, as IMFs reguladas que absorveram a maior 
parte da dívida estrangeira podem precisar menos dela 
em proporção a todas suas outras fontes de recursos.

As IMFs que são novatas na administração de 
depósitos muitas vezes subestimaram a complexi-
dade e o custo dessa fonte de financiamento. Para 

algumas dessas IMFs, o suporte técnico estrangeiro 
no desenho de produtos e sistemas informatizados 
talvez seja mais útil que empréstimos estrangeiros.

Os bancos de microfinanças ProCredit no Leste 
Europeu receberam, até meados de 2004, um terço de 
todo o investimento estrangeiro em dívida e participação 
acionária. Um relatório de classificação (rating report) 
recente sobre o ProCredit Holding AG, no entanto, 
indica que “depósitos de varejo são considerados a 
principal fonte de crescimento futuro e espera-se que 
a adoção recente de uma marca e logotipo de grupo 
ProCredit unificados e a confiança inspirada pelos ele-
mentos ‘estrangeiros’ da rede ProCredit (por ex., geren-
tes do Oeste Europeu, escritório-sede em Frankfurt) 
facilitem a atração de depósitos de varejo pelos bancos 
individuais”10. Os bancos de microfinanças ProCredit 
também estão tentando utilizar mercados de capitais 
domésticos onde possível: em junho de 2004, o Banco 
ProCredit (Ucrânia) vendeu US$ 6,5 milhões em títulos 
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Tabela 4 IMFs com oito ou mais investidores estrangeiros, meados de 2004 
(milhões de US$)

Fonte: Levantamento sobre investidores estrangeiros em microfinanças do CGAP-MIX-ADA, 2004.

Instituição 45 Fundos privados 9 IFIs 54 Investidores no total

Número
Montante 
investido

Número
Montante 
investido

Número
Montante 
investido

Banco Solidario
(Equador) 15 $21,7 5 $19,1 20 $40,9

Confianza
(Peru)

14 $5,8 1 $0,3 15 $6,1

Fundación Nieborowski
(Nicarágua) 11 $3,7 0 $0 11 $3,7

Caja Los Andes
(Bolívia)

5 $9,5 5 $24,7 10 $34,2

SFE
(Equador)

5 $11,6 5 $9,5 10 $21,1

WWB Cali
(Colômbia) 6 $4,8 3 $10,1 9 $14,8

FFP FIE
(Bolívia) 7 $8,1 2 $5,9 9 $14,0

Banco Sol
(Bolívia) 5 $8,1 3 $11,0 8 $19,1

Findesa
(Nicarágua) 7 $5,8 1 $1,5 8 $7,3

Prestanic
(Nicarágua)

8 $1,5 0 $0 8 $1,5

10 Relatório da Fitch Ratings sobre a IMI AG, 28 de setembro de 

2004.
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denominados em moeda local, com prazo de 3 anos, 
principalmente para investidores locais, aproveitando a 
liberalização do mercado de capitais doméstico.

No Peru e em outros países, o aumento da con-
corrência, incluindo a entrada de bancos comerciais 
maximizadores do lucro no setor de microfinanças, 
pode estar incentivando as IMFs reguladas a aumen-
tar o financiamento doméstico de seu passivo11. Até 
junho de 2004, sete bancos comerciais peruanos 
detinham 39% do mercado de microempréstimos. O 
Banco de Crédito del Peru, o maior banco comer-
cial do país, deu início em 2001 a um programa de 
empréstimos a microempresas que hoje detém 14% 
do mercado, em comparação aos 8% detidos pelo 
Mibanco, a maior IMF peruana12.   O rendimento 
da carteira em 11 carteiras de crédito de IMFs caiu 
de 46% para 37% (uma queda de 20%) entre 1997 e 
2003, em parte como resultado da concorrência. O 
declínio dos rendimentos provavelmente contribuiu 
para o deslocamento da preferência da IMFs para o 
financiamento via depósitos, considerado menos dis-
pendioso do que o endividamento externo. O desejo 
de evitar empréstimos denominados em moeda 
estrangeira também pode ter contribuído para esse 
deslocamento. Os depósitos das IMFs cresceram de 
40% do capital total em 1997 para 62% em 200313. 

As IMFs peruanas tomaram mais capital empres-
tado de fundos privados de microfinanças do que 
as IMFs de qualquer outro país; o Peru encontra-
se em terceiro lugar em termos de volume total 
de investimento estrangeiro direto, em dívida, e 
garantias nas microfinanças. O deslocamento das 
preferências de financiamento de IMFs peruanas no 
sentido dos depósitos domésticos provavelmente 
significa que os investidores estrangeiros represen-
tarão uma fatia menor do bolo de financiamentos 
desse país.

Ainda assim, o levantamento sobre as necessi-
dades de financiamento do CGAP-MIX descobriu 
que tanto IMFs reguladas como não-reguladas con-
tinuam a procurar empréstimos externos por uma 
variedade de razões, como é mostrado na tabela 5.

As IMFs que procuram empréstimos externos, 
todavia, não são um mercado cativo: ofertantds de 
fundos estrangeiros relatam que as IMFs estão cada 
vez mais procurando as taxas de juros mais baixas.

Demanda incerta por capital acionário

As IMFs reguladas continuarão a procurar mais 
empréstimos do que investimentos em participação 
acionaria de fontes externas. Essas instituições com 
freqüência têm altos níveis de patrimônio líquido e, 
portanto, maior interesse em aumentar seu passivo 
do que em captar mais capital. Embora a maioria 
dos países permita que tais instituições tenham dívi-
das, em media de 5 a 8 vezes maiores que seu capital 
próprio, a maior parte das IMFs reguladas têm níveis 
de alavancagem mais baixos. As NBFIs que partici-
pam do MicroBanking Bulletin têm uma relação 
média dívida/patrimônio líquido de 2.9 vezes (2.9 
para 1), e bancos especializados em microfinanças 
mantêm uma relação média de 5.6 vezes14.

Um relatório recente do Council of Microfinance 
Equity Funds (CMEF) revelou que, das milhares de 
IMFs em operação, apenas 115 seriam candidatas a 
investimento estrangeiro direto, dada a sua situação 
jurídica, lucratividade e tamanho15. Muitas dessas 
instituições provavelmente têm uma demanda limi-
tada por tais investimentos: as 26 IMFs com capital 
acionário estrangeiro que participaram da pesquisa do 
CGAP-MIX sobre as necessidades de financiamento 
indicaram que gostariam que os investidores estran-
geiros detivessem, em média, 48% de suas ações, em 
comparação com os 45% que esses investidores pos-
suem agora, o que significa um pequeno aumento. O 
CMEF também entrevistou oito diretores de IMFs 
reguladas importantes, sete dos quais informaram não 
ter nenhuma necessidade de investimento adicional 
em capital acionário nos próximos três a cinco anos. 
Esses gerentes indicaram uma preferência pelo uso 
de depósitos ou lucros no financiamento do cresci-
mento16. Os investidores que oferecem empréstimos e 
participação no capital de IMFs, como a IFC, confir-
mam essa preferência17. 
11 Chowdri e Silva, orgs., Downscaling Institutions and Competitive Micro-

finance Markets: Reflections and Case Studies from Latin America, 2004.
12 Izquierdo, Fitch Ratings Perú, Apoyo & Asociados, “El Fondeo de las 

Instituciones de Microfinanzas: Oportunidades y Desafios”, apresentação 

no Fórum  do BID, Cartagena, Colômbia, setembro de 2004.
13 Análise de dados da MicroRate de 1997–2003.
14 MicroBanking Bulletin 9 (2003).
15 Kadderas e Rhyne, Characteristics of Equity Investment in Micro-

finance, 2004.
16 Kadderas e Rhyne, p. 25.
17 Entrevista com S. Aftab Ahmed, diretor sênior, microfinanças, Interna-

tional Finance Corporation.
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IMFs não-reguladas são mais numerosas do 
que IMFs reguladas, mas são consideravelmente 
menores em termos do tamanho de seus ativos. 
Elas não são estruturadas para receber investimen-
tos em participação acionária e, portanto, estão 
mais propensas a procurar empréstimos estrangei-
ros do que as instituições reguladas, que podem 
tomar empréstimos com mais facilidade em bancos 
domésticos. Essas ONGs são financiadas primaria-
mente por meio de doações e, em geral, não têm 
permissão para captar poupança do público. Sua 
estrutura jurídica não inclui proprietários a quem 
os bancos possam atribuir a responsabilidade no 
caso de inadimplência. Por isso, poucos bancos 
domésticos emprestam para essas instituições numa 
relação dívida/patrimônio maior que uma vez o 
seu capital próprio (ou 1 para 1), e a maioria exige 
a hipoteca de propriedades como garantia pelos 
empréstimos18. Emprestadores estrangeiros serão 
atraentes para essas instituições se estiverem dis-
postos a emprestar a essas IMFs num nível acima 
de uma vez do índice dívida/patrimônio líquido e 
se aceitarem garantias menos onerosas do que os 
bancos locais.

Em geral, IMFs não-reguladas e cooperativas 
podem ter um interesse relativamente maior em 
investimentos em dívida externa do que as 166 IMFs 

reguladas, que receberam o maior volume de investi-
mento em dívida externa das IFIs e fundos privados 
até o momento. Os resultados do levantamento do 
CGAP e de outras pesquisas sugerem que essas IMFs 
reguladas estão procurando cada vez mais depósitos 
domésticos para financiar seus passivos, deixando 
apenas um papel limitado para o investimento 
externo. Ademais, conforme os riscos da tomada de 
empréstimos em moeda estrangeira tornam-se mais 
amplamente compreendidos é provável que mais 
IMFs pensem com cuidado antes de assumir emprés-
timos adicionais em moeda estrangeira.

Dívida externa e risco cambial

A quase totalidade da carteira de crédito e outros 
ativos de uma IMF tendem a ser denominados em 
moeda local. Se a IMF financia esses ativos com 
empréstimos em moeda estrangeira, ela está sujeita 
ao risco cambial. Suponhamos, por exemplo, que 
uma IMF tome um empréstimo em euros e use-o 
para financiar microempréstimos em moeda local 
a uma dada taxa de câmbio. Se a moeda local, 
mais tarde, desvalorizar em relação ao euro, o 
pagamento recebido pelos microempréstimos não 

Fonte: Levantamento do CGAP-MIX sobre as necessidades de financiamento de IMFs, 2004.

18 Levantamento do CGAP-MIX sobre necessidades de financiamento, 

2004.

Tabela 5  Por que IMFs e cooperativas buscam investimento estrangeiro

 

  112 IMFs não reguladas
  e cooperativas

Taxa de juros mais baixa 86% 78% 

Maior facilidade ou menor quantidade de garantias 69% 72% 

Disposição do investidor a negociar 69% 66% 

Prazo (duração do empréstimo)  61% 66% 

Velocidade de desembolso 56% 65% 

Capacidade de atrair outros ofertantes de crédito e investidores 56% 60% 

Melhor variedade de produtos  44% 56% 

Assistência técnica proporcionada com o capital estrangeiro 32% 54% 

Prestígio 31% 40% 

36  IMFs reguladas

Fator motivador para procurar investimento 
estrangeiro

Porcentagem de entrevistados que consideram este 
fator “extremamente importante” ou “muito importante”
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renderá o suficiente para pagar a dívida em moeda 
estrangeira. À primeira vista, contrair dívida em 
moeda estrangeira com uma taxa de juros nominal 
mais baixa do que um empréstimo em moeda local 
pode parecer menos oneroso, mas em termos reais 
o empréstimo pode sair mais caro. As IMFs, por-
tanto, precisam pesar a taxa de juros supostamente 
mais baixa em relação às potenciais perdas advindas 
de movimentos adversos da taxa cambial19.

Em muitos países em desenvolvimento, a moeda 
local apresenta uma tendência maior à depreciação 
que à valorização. Um estudo recente sobre 23 paí-
ses com mercados de microfinanças ativos em cinco 
continentes revelou um declínio médio composto 
de 8,8% ao ano no valor da moeda local em relação 
ao dólar norte-americano. Em 22 dos 23 países, a 
moeda se desvalorizou em pelo menos três e até em 
todos os cinco anos analisados20. 

Noventa e dois por cento da dívida emitida para 
IMFs é em moeda estrangeira21. As IMFs estão 
reconhecendo e administrando o risco cambial 
quando tomam tais empréstimos? Afinal, desvalori-
zações significativas, como a queda de 40% do peso 
dominicano em relação ao dólar norte-americano 
em 2003, não são raras. Evidências factuais suge-
rem que algumas IMFs não estão alertas para essa 
questão. Os resultados da pesquisa sobre necessida-
des de financiamento das IMFs parecem corroborar 
essa impressão. As IMFs que assumem dívida em 
moeda estrangeira centram-se fortemente na apa-
rente vantagem de taxa de juros (ver tabela 5). Das 
105 IMFs do levantamento que informaram usar 
empréstimos externos, apenas 25 protegeram-se 
totalmente de seu risco cambial. Aquelas que não 
usaram uma proteção cambial (hedge) eficiente, 
informaram que “nunca haviam pensando muito 
nisso” ou que esses mecanismos não estavam dispo-
níveis ou eram muito caros. De fato, na maioria dos 
países em desenvolvimento, mecanismos de prote-
ção cambial adequados não estão disponíveis ou 
são muito caros, o que deve aumentar ainda mais 
o incentivo para que as IMFs tomem empréstimos 
localmente e não no exterior.

Passivos em moeda estrangeira nem sempre pre-
cisam ser cobertos (hedged) nos mercados cambiais. 
Eles podem ser compensados com ativos – por 
exemplo, investimentos líquidos denominados em 
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moeda estrangeira. Um certo nível de exposição 
cambial pode ser tolerável se este for pequeno em 
relação ao patrimônio líquido da IMF. As regula-
ções bancárias com freqüência autorizam os bancos 
a manterem um limite ao seu hiato de divisas estran-
geiras (foreign exchange gap). Algumas diretrizes 
para IMFs recomendam cuidados similares22.

Conclusão: lições práticas

As descobertas do levantamento do CGAP susci-
tam algumas questões para o futuro. O número 
de investidores estrangeiros, assim como a con-
centração e sobreposição de seus investimentos, 
sugerem que talvez hoje existam mais investidores 
do que seria justificado pelas necessidades de IMFs 
qualificadas que necessitam de investimento, ou 
por considerações de eficiência. Em certa medida, 
essa aglutinação relaciona-se à tolerância ao risco 
relativamente baixa por parte da maioria dos inves-
tidores. Quanto menos risco o investidor é capaz de 
assumir, menos IMFs são alvos viáveis para investi-
mento. Três recomendações práticas parecem surgir 
dos dados apresentados acima.

1. Os investidores estrangeiros agregariam 
mais valor ao mercado se fossem capazes de 
tolerar mais risco e, assim, trabalhar com IMFs 
menos bem estabelecidas.

A intenção deste documento não é criticar o 
conservadorismo da maioria dos investidores estran-
geiros. Sua missão e fontes de financiamento exigem 
que eles corram menos risco do que as agências doa-
doras tradicionais. Eles precisam se concentrar nos 
retornos totais do investimento. Têm uma margem 
muito pequena para se afastar dos critérios comerciais 

19 Qualquer descasamento cambial cria risco cambial. Por exemplo, um 

empréstimo denominado em euros para uma IMF na Bolívia (uma econo-

mia dolarizada) cria um risco cambial embora tanto o dólar como o euro 

sejam considerados moedas fortes.
20 Cavazos, Abrams e Miles, Foreign Exchange Risk Management in Mi-

crofinance, 2004.
21 Levantamento do CGAP-MIX-ADA sobre investidores estrangeiros 

em microfinanças, 2004.
22 O índice recomendado para ativos e passivos em moeda estrangeira 

varia de 0.9 a 1.1. Ver Cavazos, Abrams e Miles, p. 14; e Schneider-

Moretto, Tool for Developing a Financial Risk Management Policy, 2005, 

p. 21; ver também Featherston, Littlefield e Mwangi, Foreign Currency 

Exchange Risk in Microfinance, a ser publicado em 2005.
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de risco/retorno. Precisam manter baixos os custos 
da avaliação antecipada do investimento e alto o 
tamanho médio dos investimentos. Porém, quanto 
mais restritivo for um fundo de investimento com 
relação a essas variáveis, maior a probablilidade que 
ele concentre os seus investimentos precisamente 
nas IMFs que são mais capazes de obter fundos de 
outras fontes. Quando isso acontece, o investidor 
estrangeiro pode ocupando o espaço de outros 
financiamentos, em especial os locais que não pos-
suem nenhum risco cambial e, em particular, os 
depósitos locais, que podem ser não só uma fonte 
de financiamento, mas também um serviço valioso 
para os clientes pobres das IMFs.

Na medida em que o estatuto, fontes de finan-
ciamento e estratégia de um investidor permitam 
que ele financie IMFs menos bem estabelecidas 
(incluindo aquelas ainda não licenciadas), aceite 
um risco mais alto, gaste quantias maiores na 
avaliação antecipada do investimento e ofereça 
financiamentos em pacotes menores, esse inves-
tidor estará mais bem posicionado para agregar 
valor no mercado e para trabalhar com IMFs onde 
o financiamento para investimentos é o verda-
deiro gargalo para o crescimento. Fundos privados 
financiados por investidores maximizadores do 
lucro geralmente assumirão menos riscos e espe-
rarão retornos mais altos do que IFIs ou fundos 
financiados com dinheiro público. Neste sentido, 
IFIs e fundos privados com motivação social estão 
em melhor posição para investir em IMFs de risco 
mais alto.

Alguns fundos privados concentraram-se com 
sucesso em IMFs não-reguladas e instituições 
cooperativas. A Oikocredit, por meio de uma rede 
baseada em 11 escritórios regionais, financiou 140 
instituições varejistas de microfinanças, pratica-
mente todas elas IMFs não-reguladas ou coopera-
tivas23. A Rabobank Foundation fez empréstimos 
para 84 instituições com tamanhos médios de 
transações de pouco mais de US$ 100.000, bem 
menos que o volume médio (US$ 1,6 milhão) dos 
empréstimos que os investidores estrangeiros em 
microfinanças relataram ter feito para instituições 
de microfinanças.

2. As IMFs reguladas devem receber apoio 
para que obtenham mais financiamento local.
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As IMFs reguladas estão se concentrando cada 
vez mais em fontes de financiamento locais. O 
financiamento local tem pelo menos duas vantagens 
importantes. Primeiro, geralmente não cria risco 
cambial para a IMF. Segundo, e mais importante, é 
mais provável que os financiamentos via depósitos, 
empréstimos e participação acionária locais venham 
de fontes com motivação comercial. Isso significa 
que provavelmente estarão disponíveis em maiores 
montantes e de forma mais permanente do que 
financiamentos externos com motivação social.

Investidores estrangeiros às vezes ocupam espaço 
de financiamentos locais, mas eles também podem 
ajudar a IMF a acessar capital local de diversas 
maneiras. A primeira, e mais evidente, é que o 
investidor estrangeiro pode emitir garantias em 
favor de bancos ou de compradores de títulos locais, 
que reduzam o risco deixando-os mais dispostos a 
emprestar para uma IMF. Note-se que, em meados 
de 2004, as garantias eram responsáveis por apenas 
8% do investimento estrangeiro. Garantias têm a 
vantagem potencial de fortalecer as relações entre 
a IMF e o ofertante de credito local; relações essas 
que podem ser mantidas mesmo depois que as 
garantias estrangeiras não forem mais necessárias 
ou não estiverem mais disponíveis. Um inconve-
niente das garantias é que elas usualmente envolvem 
alguma duplicação de custos na avaliação antecipada 
do investimento, já que tanto o ofertante de credito 
local como o garantidor estrangeiro terão de avaliar 
o risco de uma garantia de empréstimo.

Segundo, a participação de um investidor estran-
geiro às vezes melhora a credibilidade de uma IMF 
junto às fontes de financiamento locais. Cerca de 
um terço das IMFs que responderam à pesquisa de 
necessidades de financiamento realizada pelo CGAP-

23 Os estudos do CGAP não incluíram nenhuma análise substancial de 

contratos de investimento individuais. O investimento externo em coop-

erativas de crédito e poupança precisa contudo ser abordado com muita 

cautela. A experiência auferida do apoio de doadores a tais cooperativas 

sugere que o financiamento externo tende a prejudicar boa governança 

tornando a cooperativa menos orientada para os depositantes e mais 

dominada por tomadores de empréstimo. Poupadores tendem a se preo-

cupar mais com a saúde financeira da cooperativa do que os tomadores 

de empréstimo. Atualmente, uma das políticas do Conselho Mundial de 

Cooperativas de Credito (World Council of Credit Unions ou WOCCU) 

é desencorajar tais financiamentos externos.
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MIX citaram “prestígio” como uma vantagem 
importante de investimentos estrangeiros.

Terceiro, o investimento estrangeiro direto pode 
ajudar a IMF a levantar mais empréstimos em mer-
cados locais. A relação dívida/patrimônio líquido 
de uma IMF é um indicador de risco fundamental. 
No caso das IMFs não-reguladas, os bancos rara-
mente estão dispostos a emprestar a um balanço 
patrimonial onde a dívida excede o patrimônio 
líquido; se a relação dívida/patrimônio líquido for 
de 1:1, a IMF pode perder metade de seus ativos e 
ainda ter o suficiente para pagar seus empréstimos. 
As IMFs reguladas também estão sujeitas a limites 
legais para a alavancagem de dívida, que usual-
mente variam de 4:1 até 20:1. Se (e apenas se) uma 
IMF estiver se aproximando do limite de dívida 
que pode assumir em relação ao seu patrimônio 
líquido total, então um investimento externo em 
participação acionária possibilitará que a IMF 
assuma mais dívidas locais.

Por fim, a assistência técnica estrangeira pode 
às vezes ajudar uma IMF a aprender como admi-
nistrar poupança ou estruturar e emitir títulos de 
dívida (bonds). (Este tipo de assistência não requer 
que a instituição estrangeira também faça um inves-
timento na IMF.)

3. IMFs e investidores precisam estar alertas 
para o risco cambial envolvido em empréstimos 
em moeda estrangeira.

Empréstimos estrangeiros denominados em 
moeda estrangeira podem ser um problema mais 
sério para IMFs não-reguladas do que para as regu-
ladas, uma vez que estas últimas podem estar con-
dicionadas por limites legais para a sua exposição 
cambial. Porém, todas as IMFs, e os investidores 
que as financiam, precisam estar atentos a esse risco 
e administrá-lo com cuidado, em vez de se concen-
trar exclusivamente na aparente vantagem de preços 
do empréstimo em moeda estrangeira.
 Os investidores estrangeiros desempenha-
ram um papel útil e importante no desenvolvi-
mento das microfinanças. Eles com freqüência pre-
encheram uma necessidade crucial das IMFs que 
ultrapassaram o estágio das doações e empréstimos 
fortemente subsidiados, mas ainda não são capazes 
de coletar depósitos ou atrair empréstimos e, espe-
cialmente, capital acionário de fontes locais. Esses 
investidores iniciaram ou apoiaram os primeiros 
passos de uma série de bancos de microfinanças 
que hoje prosperam. A contribuição dos investido-
res estrangeiros não está limitada a financiamentos: 
em alguns casos, eles trouxeram capacitação e 
disciplina, importantes para a governança e a trans-
parência das IMFs em que investiram. Ao ajudar 
as IMFs a obter mais financiamento local e ao tra-
balhar com IMFs menos bem estabelecidas, esses 
investidores podem continuar oferecendo contri-
buições substanciais na construção de uma oferta 
permanente de serviços financeiros para os pobres.
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Anexos

Anexo 1

Investidores estrangeiros que participaram do levantamento do CGAP-MIX-ADA

Instituições Financeiras Internacionais (IFIs)
BIO (Belgische Investeringsmaatschappij voor
 Ontwikkelingslanden N.V.)
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Banco Europeu de Reconstrução e
 Desenvolvimento (BERD/EBRD)
FinnFund
FMO Nederlandse Financierings-Maatchappij
 voor Ontwikkelingslanden NV (FMO)
Corporação Financeira Internacional
 (International Finance Corporation - IFC)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Fundo Multilateral de Investimento (FUMIN) do
 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Autoridade de Crédito para o Desenvolvimento 
 (Development Credit Authority - DCA) 
da Agência Norte-americana para o
 Desenvolvimento Internacional (USAID)

Fundos de investimento em microfinanças de 
administração privada
ACCIÓN AIM
ACCIÓN Gateway Fund
ACCIÓN Latin American Bridge Fund
AfriCap Microfinance Fund
Alterfin
ASN/Novib Fund (ANF)
AWF Development Debt
BlueOrchard Securities
Calvert Social Investment Foundation
Cordaid
CreSud SpA
Deutsche Bank Microcredit Development Fund
 (DBMDF)
Developpement International Desjardins (Fundo
 Fonidi)
Developpement International Desjardins (Fundo 
 de garantias)
Developpement International Desjardins (Fundo 
 de parceria)

Dexia Microcredit Fund
DOEN Foundation
Etimos
Fonds International de Garantie (FIG)
Global Microfinance Facility
GrayGhost
Hivos-Triodos Fund (HTF)
Inter Church Organization for Development Co-
 Operation (ICCO)
Incofin
Internationale Micro Investitionen 
 Aktiengesellschaft (IMI AG)
Investisseur et Partenaire pour le Développement 
 (IPD)
Kolibri Kapital ASA
La Fayette Participations, Horus Banque et Finance 
 (LFP)
Latin American Challenge Investment Fund, S.A. 
 (LA-CIF)
LUXMINT
MicroVest
NOVIB
Oikocredit
Opportunity International-Opportunity 
 Microcredit Fund
Partners for the Common Good
PlaNet MicroFund
ProFund International, S.A.
Rabobank Foundation
ResponsAbility Global Microfinance Fund
Sarona Global Investment Fund, Inc (SGIF)
ShoreCap International
Societe d’Investissement et de Developpement 
 International (SIDI)
Triodos Fair Share Fund (TFSF)
Triodos-Doen Foundation
UnitusS.

■ ■ ■ 
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Anexo 2

Entrevistas por telefone com investidores estrangeiros realizadas pelo projeto CGAP-MIX-ADA

Aftab Ahmed, Corporação Financeira Internacional
Bessam Ben Ali, PlaNet MicroFund
Gil Crawford, MicroVest Capital Management
Loic de Canniere, Incofin
Michael de Groot, Rabobank Foundation
Jean-Philippede Schrevel, BlueOrchard Finance
Axel de Ville, ADA
Emile Groot, FMO
Stefan Harpe, AfriCap Microfinance Fund
Stavely Lord, Agência Norte-americana para o 
 Desenvolvimento Internacional, 
 Autoridade de Crédito para o 
 Desenvolvimento

Daniela Luppi, Etimos
P. Gerhard Ries, Sarona Global Investment Fund
Guillermo Salcedo, Oikocredit
Alejandro Silva, ProFund International, S.A.
Mark van Doesburgh, ANF and NOVIB
Marilou van Golstein Brouwers, Triodos Fair 
 Share Fund, Hivos-Triodos Fund, Triodos-DOEN 
 Foundation
Rik Vyverman, BIO
Cor Wattel, ICCO
Jacob Winter, Cordaid

■ ■ ■ 
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