
 

                                                                                 

A Necessidade de Transparência de Preços em Microfinaças 

A indústria de microfinanças tem sido altamente transparente. Mas, infelizmente, o preço real de nossos produtos de 

empréstimo tem sido raramente publicado ou medido com precisão.  A próxima etapa no crescimento da indústria de 

microfinanças exigirá  um novo nível de compreensão e clareza sobre os custos dos empréstimos em pequenas unidades 

além de uma comunicação transparente sobre os preços cobrados para cobrir esses custos. Uma indústria que nasceu 

para deslocar agiotas, oferecendo crédito de baixo custo para os trabalhadores pobres, precisa garantir que seus 

clientes teem informações claras sobre o custo do dinheiro emprestado. 

Padrões de Divulgação 

Devido aos desafios de interpretar e comparar os preços dos produtos 

financeiros, bancos comerciais em muitos países são obrigados a indicar os 

preços reais dos produtos usando padrões como a fórmula APR (taxa anual 

efetiva), mandatado quarenta anos atrás através do “Truth-in-Lending Act” 

dos EUA. Tais leis foram desenvolvidas para ajudar os consumidores a 

tomarem decisões informadas com respeito aos empréstimos aparentemente 

semelhantes, quando na realidade um empréstimo é significativamente mais 

caro que o outro. Atualmente, temos a mesma disparidade na indústria de microfinanças que existia no mercado 

financeiro antes do “Truth-in-Lending Act”. Por exemplo, uma taxa de juros de 3% fixada por mês, pode resultar em 

uma APR entre 36% e 96% e além. Uma questão importante que devemos considerar é: os princípios de 

transparência de preços aplicados no setor financeiro comercial em muitos países não deveriam ser igualmente 

aplicados à indústria de microfinanças? 

A falta de transparência nos preços tem se desenvolvido por duas razões:  

1. Primeiro, não há uma taxa de juros única para o mercado de micro-empréstimos.  Todos os intevenientes 

na  indústria reconhecem  que a taxa de juros sobre micro-empréstimos deverá ser mais alta do que taxas 

de juros em empréstimos comerciais maiores, porém a falta de uma “taxa de mercado” é raramente 

discutida ou reconhecida.    Num mercado onde as IMFs lidam com as mesmas estruturas de custos, quanto 

menor for o micro-empréstimo, maior a taxa de juros necessária para aquela IMF cobrir os custos daquele 

empréstimo de modo a alcançar a sustentabilidade.  Para fazer com que as operações sejam sustentáveis, 

instituições teem que cobrar juros mais altos sobre um empréstimo de $100 do que sobre um empréstimo 

de $1.000.  Já que é dificil explicar por que instituições de microfinanças teem que cobrar taxas mais altas 

do que o setor commercial, e cobrar as taxas mais altas aos clientes mais pobres, a alternativa mais simples 

tem sido o uso de métodos de fixação de preços  onde o preço quotado aparece significativamente mais 

baixo do que o preço real.   

 

2. A segunda razão que perpetua a não tranparência dos preços é que a fixação confusa de preços na indústria 

dificulta a adoção de práticas transparentes por uma única IMF. Se uma IMF adotasse tais práticas, pareceria 

estar cobrando os juros mais altos do mercado, apesar de que o preço real poderia ser até o mais barato.  O 

resultado é que a maioria das IMFs usam preços não transparentes, mesmo não sendo da sua preferência.  

Será que os mesmos 
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à indústria de microfinanças? 



 

                                                                                 

Quando as IMFs operam em um ambiente de preços muito opaco - onde ninguém sabe realmente como o preço de um 

produto se compara com o preço de outro produto - existe uma grande probabilidade de uma IMF cobrar um preço que 

gera altos lucros a curto prazo, mas faz mal aos seus clientes. Esta é uma situação ruim para os pobres e uma situação 

ruim para a indústria de microfinanças. Elevados lucros gerados sobre os empréstimos aos pobres, cobrando altos 

preços não transparentes, podem criar uma imagem pública muito danina para o setor de microfinanças e resultar em 

uma reação forte e negativa à indústria. 

 

Estabelecendo Preços de uma Forma Transparente 

Reconhecendo essa realidade, o setor engajou um intenso diálogo sobre o 

assunto e surgiram vários movimentos abordando a questão de preços não 

transparentes. Uma delas é a "Campanha de Proteção ao Cliente", que começou 

depois de uma conferência em Abril de 2008 e resultou na produção da 

"Declaração Pocantico." A fixação de preços de uma forma transparente e justa é 

um dos seis princípios fundamentais da campanha. 

 

A segunda iniciativa é MicroFinance Transparency, uma agência sem fins lucrativos que promove a transparência de 

preços por meio de duas atividades conjuntas. MFTransparency coleta informações de preços de produtos de micro-

empréstimo ao redor do mundo e elabora relatórios desses preços usando um sistema comum e objetivo de medição. 

Em segundo lugar, MFTransparency também assumiu o papel igualmente importante de desenvolvimento e divulgação 

de materiais didáticos para permitir com que os agentes no setor entendam o conceito e o uso da taxa de juros e da 

fixação de preços para produtos diferentes.   

 

Acreditamos que um esforço de toda a indústria para praticar a fixação de preços de forma 

transparente é necessário para a sobrevivência a longo-prazo, o crescimento e a efetividade da 

indústria de microfinanças.   

A mídia já está divulgando o nível das taxas de juro cobradas na indústria de microfinanças. O que era pouco conhecido 

ha anos atrás, está atualmente à disposição do público.  Mas há uma deficiência de  explicações e de compreensão de 

por que as taxas de juros de microcrédito são mais elevadas do que se pensava, ou por que há uma variação significativa 

nas taxas de juros entre diferentes instituições. A não transparência escondeu fatos que hoje estão ao alcance de todos. 

Temos de criar um fórum para que a indústria informe - de uma forma clara, coerente e justa – quais são os preços reais 

e por que as taxas de juros nos mercados de microfinanças competitivos necessitam ser mais altas do que nos mercados 

financeiros comerciais. 

 

 Ao praticar a fixação de preços de forma transparente podemos contribuir para a construção de um mercado 

saudável e ativo de produtos de micro-crédito.  Providenciamos um elemento essencial para o bom 

funcionamento do mercado: a comunicação clara e transparente sobre os preços dos produtos.  Ao fazer isso, 

podemos assegurar que os nossos clientes de micro-empréstimos terão o mesmo tipo de informação que nós 

mesmos esperamos quando tiramos um empréstimo para o nosso próprio uso. 


