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O	  que	  é	  Transparência	  de	  preços?	  
Preços	  transparentes	  significa	  que	  a	  fixação	  de	  preços,	  
os	  termos,	  e	  as	  condicções	  dos	  produtos	  finais	  serão	  
adequadamente	  informados	  aos	  clientes	  de	  uma	  
maneira	  clara	  que	  permita	  tanto	  um	  entendimento	  
preciso	  dos	  preços	  quanto	  a	  uma	  comparação	  com	  
diferentes	  @pos	  de	  produtos.	  
	  	  
Diferentes Níveis de Transparência:	  

• 	  Para	  regulador	  /	  legislador	  
• 	  Para	  inves@dores	  /	  doadores	  /	  financiador	  
• 	  Para	  clientes	  e	  “o	  mercado”	  



Aproximação	  	  conjunta	  

Preço	  
Responsável	  

Preço	  
regulado	  por	  
“fixação”	  

transparente	  

Regulação	  
solidária	  do	  
Governo	  
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1.   Consulta	  da	  Regulação	  e	  Regulamentação:	  A	  MFTransparency	  faz	  
recomendações	  	  aos	  bancos	  centrais	  e	  autoridades	  regulatórias 
relacionadas	  à	  protecção	  	  do	  consumidor	  e	  preços	  transparentes.	  	  

2.   Colecta	  e	  Disseminação	  de	  Dados:	  A	  MFTransparency	  colecta	  preços	  de	  
productos	  e	  informações	  para	  divulgá-‐los	  no	  seu	  website	  e	  facilitar	  a	  
existência	  de	  um	  mercado	  mais	  transparente.	  

3.   Assitência	  Técnica	  e	  Treinamento	  para	  Provedores	  de	  SoQware:	  A	  
MFTransparency	  fornece	  treinamento	  técnico	  para	  MFIs,	  agências	  de	  
notação,	  indústrias	  de	  inicia@va	  e	  demais	  organizações	  com	  o	  intuito	  de	  
melhorar	  as	  prá@cas	  e	  criar	  a	  padronização	  de	  procedimentos	  na	  
indústria.	  

4.   Consciência	  do	  consumidor,	  educação	  e	  “capacidade	  financeira”:	  
Fornece	  material	  de	  treinamento	  e	  recursos	  para	  melhorar	  o	  
analfabe@smo	  dos	  consumidores	  clientes	  	  

 
Como	  alcançar	  uma	  Finança	  Responsável?	  	  
Modelo	  de	  negócios	  da	  MFTransparency	  

	  



Princípios	  de	  Protecção	  ao	  
Cliente	  	  

1.  Desenho	  apropriado	  de	  produto	  

2.  Prevenção	  do	  sobreendividamento	  	  

3.   Transparência	  

4.   Fixação	  de	  Preços	  Responsável	  

5.  Tratamento	  responsável	  aos	  clientes	  	  

6.  Privacidade	  dos	  dados	  do	  cliente	  

7.  Resolução	  efec@va	  de	  reclamações	  	  



Indicador	  de	  Desempenho	  Social	  



Promo%ng	  Transparent	  Pricing	  in	  the	  Microfinance	  Industry	  

•  Organização	  Sem	  Fins	  Lucra@vos	  com	  sede	  nos	  
E.U.A	  

•  Actua	  em	  quase	  30	  países	  
• Missão:	  promover	  preços	  transparentes	  no	  
sector	  de	  microfinanças	  por	  meio	  de:	  

•  Colecta	  de	  dados,	  padronização	  e	  disseminação	  
•  Treinamento	  e	  melhoramento	  de	  capacidades	  para	  
ins@tuições	  financeiras	  	  

•  Desenvolvimento	  de	  materiais	  educa@vos	  
•  Cosultoria	  para	  reguladores	  e	  legisladores	  sobre	  a	  
legislação	  rela@va	  a	  obrigação	  de	  informar	  os	  preços	  

	  



Cobertura	  da	  MFTransparency	  
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OS	  NOSSOS	  PARCEIROS	  
GLOBAL	  

REGIONAL	  

AFRICA	  



  

  

  

NACIONAL	  
Argen5na	   Azerbaijan	   Benin	   Bolivia	   Bosnia	  

Burkina	  Faso	   Cambodia	   Colombia	   Ecuador	  

India	   Ivory	  Coast	   Kenya	   Malawi	  

Senegal	   Togo	  
Direc5on	  	  
de	  la	  
Microfinance	  

Uganda	  South	  Africa	  

Rwanda	  Mali	   Niger	  

Ghana	  

Zambia	  Tanzani
a	  

Philippines	  

Guinea	  Bissau	  
Associa5on	  
Professionnelle	  des	  
Systèmes	  Financiers	  
Décentralisés	  –	  Guinée	  
Bissau	  (APSFD-‐GB)	  

OS	  NOSSOS	  PARCEIROS	  

Mozambique	  



AUTO-‐REGULAÇÃO	  
A	  MFTransparency	  facilita	  a	  	  auto-‐	  regulação	  

nos	  preços	  transparentes	  

• País	  por	  país	  
• Parcerias	  com	  rede	  local,	  legisladores,	  
reguladores	  e	  inves@dores	  

• Publicação	  de	  preços	  reais,	  todos	  ao	  mesmo	  
tempo	  

• O	  objec@vo	  é	  o	  tratamento	  igualitário	  a	  todas	  
as	  IMFs	  

Nossa	  Abordagem	  



Transparency	  

 
Reguladores	  

75	  países	  

MFI	  Indústria	  
5,000	  MFIs	  

 
Público	  e	  Imprensa	  

 
Consumidores	  

100	  milhões	  

Transparência	  para	  uma	  Indústria	  de	  Microfinanças	  Saudável	  	  

Dados	  de	  Preço	   Educação	  
	  

Polí5ca	  /	  Regulação	  

Website	  

Publicações	  
analí5cas	  

Conferências	  e	  
Materiais	  Educa5vos	  

Uma	  polí5ca	  efec5va	  requer	  a	  construção	  de	  fundação	  na	  base	  da	  pirâmide-‐-‐	  	  
Transparência	  	  de	  Preços	  e	  educação	  de	  todos	  os	  inves5dores	  cria	  e	  possibilita	  um	  

ambiente	  Saudável	  para	  a	  Indústria	  de	  Microfinanças	  	  
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MFIs	  
Redes,	  Associações,	  

Indústrias	  de	  Inicia@vas,	  
Agências	  de	  Notação	  	  

Reguladores,	  Corpo	  de	  
Supervisores,	  Agências	  de	  
Proteção	  aos	  Consumidores	  

Doadores	  e	  
Inves@dores	  

MFTransparency	  

MFTransparency	  trabalha	  com	  todas	  as	  indústrias	  
e	  inves5dores	  
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•  A	  metodologia	  foi	  testada	  no	  Peru	  e	  na	  Bósnia	  
em	  Março	  de	  2009	  

•  Das	  IMFs	  que	  compareceram	  aos	  
treinamentos:	  
• 14/14	  Bósnios	  IMFs	  dados	  subme5dos	  	  (100%)	  
• 35/43	  Peruanos	  IMFs	  dados	  subme5dos	  (81%)	  

•  Dados	  da	  Bósnia	  ao	  vivo	  no	  
www.mfransparency.org	  

	  

	  Projecto	  Piloto	  Custeado	  
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•  IMFs	  diminuem	  os	  preços	  dos	  productos	  

considerados	  de	  valor	  alto	  em	  relação	  ao	  mercado	  

•  IMFs	  aumentam	  os	  preços	  dos	  productos	  de	  baixo	  

valor	  em	  	  relação	  ao	  mercado	  

•  Progresso	  para	  reguladores	  em	  direcção	  a	  novas	  

polí@cas	  pró-‐pobres	  

Efeitos	  Imediatos	  da	  Inicia5va	  por	  Preços	  
Transparentes	  



MFTransparency	  Inicia-va	  em	  Preços	  
Transparentes	  em	  Moçambique	  

1.  Colecta,	  Padronização	  e	  
Disseminação	  de	  Dados	  	  

2.  Treinamento	  e	  Capacitação	  
3.  Promoção	  	  de	  Padronização	  de	  

Preços	  Transparentes	  	  
4.  Promoção	  	  e	  Implementação	  

de	  Polí@ca	  de	  Preços	  
Transparentes	  

5.  Desenvolvimento	  de	  Recursos	  
Educacionais	  para	  o	  Sector	  



Prémios	  de	  Par5cipação	  
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Apoie	  MFTransparency	  

Convidamos	  a	  
todos	  para	  
assinarem	  a	  
Declaração	  de	  
Apoio,	  
comprometendo-‐
se	  à	  	  transparência	  
nos	  preços	  e	  
educação	  dos	  
intervenientes	  de	  
microfinança	  	  



Parceiros	  no	  Desenvolvimento	  ou	  
Distribuição	  de	  Materiais	  Educacionais	  

•  A	  MFTransparency	  
procura	  parceiros	  para	  
o	  desenvolvimento	  de	  
materiais	  
educacionais	  

•  Possíveis	  ações:	  	  
•  Co-‐autor	  dos	  materiais	  
•  Autorizar	  a	  
MFTransparency	  a	  
distribuir	  o	  seu	  material	  

•  Ser	  anfitrião	  conosco	  
nos	  workshops	  sobre	  
preços	  transparentes	  	  
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Progresso	  Rápido	  na	  Transparência	  
(Resultado	  dos	  Úl5mos	  18	  meses)	  

� MFTransparency	  actualmente	  actua	  em	  quase	  30	  
países	  (adicionando	  mais	  1	  a	  cada	  mês)	  
◦  300+	  Ins@tuições	  
◦  1,000+	  diferentes	  productos	  para	  emprés@mo	  
◦  50	  milhões	  de	  clientes	  
◦ US$11	  bilhões	  em	  poroólio	  excepcional	  

� Microfinança	  	  é	  a	  primeira	  indústria	  dentre	  todos	  os	  
@pos	  a	  pra@car	  globalmente	  a	  divulgação	  voluntária	  
de	  informações	  	  reais	  sobre	  os	  preços.	  



Exemplo	  1:	  Camboja	  

• Devem	  ser	  divulgados	  
• Proibida	  a	  cobrança	  de	  juros	  fixos	  
• Cálculo	  da	  composição	  de	  juros	  exigido	  

Preços	  

• As	  informações	  acerca	  dos	  preços	  devem	  
ser	  publicadas	  nos	  websites	  das	  	  IMFs	  	  

Informações	  a	  respeito	  dos	  
Preços	  



Exemplo	  2:	  Bósnia	  

•  Cálculo	  da	  composição	  exigido	  
• Deve	  ser	  incluído	  no	  contrato	  de	  emprés@mo	  e	  
na	  tabela	  de	  reembolso	  

Preços	  

• Os	  preços	  por	  produto	  devem	  ser	  informados	  
aos	  reguladores	  

Relatório	  

•  As	  informações	  acerca	  dos	  preços	  devem	  ser	  
publicadas	  nos	  websites	  dos	  	  MFI	  	  

Informações	  a	  respeito	  dos	  
Preços	  



Exemplo	  3:	  Peru	  	  

•  As	  taxas	  de	  juros	  devem	  ser	  divulgadas	  
•  Cálculo	  da	  composição	  dos	  juros	  deve	  ser	  	  

Taxas	  de	  Juros	  

•  Os	  preços	  por	  producto	  devem	  ser	  informados	  aos	  
reguladores	  

Relatório	  

•  Todas	  as	  comissões	  e	  cobrança	  	  de	  seguros	  devem	  	  ser	  
divulgadas	  

•  As	  informações	  acerca	  dos	  preços	  devem	  ser	  publicadas	  nos	  
websites	  das	  	  IMFs	  	  

Informações	  a	  respeito	  dos	  Preços	  



Plano	  de	  Pagamentos	  Padronizados	  



Relatorio	  de	  Divulgacao	  de	  Preços	  Padronizados	  	  



Disseminacão	  de	  Preços	  Padronizados	  

PadronizadosStandardized Pricing Dissemination 



Disseminacão	  de	  Preços	  Padronizados	  



A	  MFTransparency	  também	  faz	  
Relatórios	  de	  cer5ficação	  de	  preços	  

(em	  países	  onde	  não	  é	  ac5va)	  



Quem	  se	  beneficia	  com	  a	  transparência	  de	  preços	  ?	  
�  Consumidores:	  
◦  Passam	  a	  conhecer	  o	  preço	  real	  –	  podem	  decidir	  se	  querem	  ou	  
não	  pedir	  o	  emprés@mo	  
◦  Eles	  podem	  decidir	  entre	  productos	  	  compe@@vos	  de	  
emprés@mos	  ou	  IMFs	  de	  acordo	  com	  as	  informações	  
compara@vas	  

�  IMFs	  
◦  Elas	  aprendem	  qual	  	  é	  preço	  de	  mercado	  e	  em	  que	  posição	  se	  
encontram,	  e	  podem	  agir	  para	  redefinir	  sua	  estratégia	  de	  
preços.	  	  

�  Indústria	  
◦  O	  sector	  de	  microfinanças	  possui	  base	  de	  dados	  a	  par@r	  da	  qual	  
ele	  pode	  apresentar	  questões	  	  aos	  legisladores	  



Quem	  se	  beneficia	  da	  transparência	  	  
de	  preços	  ?	  

�  Financiadores	  e	  doadores:	  
◦  Eles	  sabem	  o	  que	  os	  seus	  clientes	  	  MFIs	  cobram	  dos	  seus	  
consumidores	  e	  podem	  escolher	  seus	  parceiros	  desta	  
forma	  

	  
�  Reguladores	  
◦ Observe	  que	  os	  preços	  que	  prevalecem	  no	  mercado	  
aguçam	  suas	  habilidades	  de	  intervir	  especificamente	  e	  
redefinir	  suas	  polí@cas	  



Conclusão	  

•  Necessitamos	  de	  mais	  conhecimento	  e	  entendimento	  acerca	  
da	  formação	  dos	  preços,	  bem	  como	  de	  melhores	  dados	  para	  
análise	  

Preço	  transparente	  é	  um	  pré-‐requisito	  para	  “fixação”	  
responsável	  

•  Preços	  individuais	  de	  produtos	  são	  essenciais	  e	  é	  possível	  se	  
trabalharmos	  juntos	  

O	  rendimento	  da	  carteira	  está	  muito	  longe	  de	  ser	  adequado	  

•  Mais	  compe@ção	  e	  melhores	  decisões	  levam	  a	  mais	  
responsabilidade	  na	  formação	  dos	  preços	  

Preços	  transparentes	  levam	  a	  mais	  compe5ção	  e	  melhores	  
decisões	  por	  parte	  de	  todos	  os	  inves5dores	  	  



	  
Próximos	  Passos	  em	  Moçambique	  
�  Rever	  materiais	  

�  Discussão	  e	  diálogo	  de	  cada	  um	  para	  um	  	  

�  Iniciar	  processo	  de	  submissão	  de	  dados	  

�  Treinamento	  adicional	  e	  apoio	  técnico	  

�  Considerar	  recomendações	  acerca	  da	  transparência	  
dos	  preços	  

�  Implementar	  recursos	  para	  educação	  financeira	  



	  
	  
	  

Promovendo	  Preços	  Transparentes	  	  
Na	  Indústria	  da	  Microfinança	  	  



3ª	  Parte:	  
Formas	  de	  

Calcular	  Preços	  
Verdadeiros	  

	  
Implementando	  

Transparência	  na	  	  Indústria	  
de	  Microfinanças	  de	  	  	  

Moçambique	  
Moçambique|	  Agosto	  2011	  

Promo%ng	  Transparent	  Pricing	  in	  the	  Microfinance	  Industry	  



Producto	  do	  
Emprés5mo	  

Valor	  do	  
Emprés5mo	  

Custo	  Total	  	   Duração	  

Opção	  de	  
Emprés@mo	  A	  

$1,000	   $131	   16	  semanas	  

Opção	  de	  
Emprés@mo	  B	  

$511	   $425	   12	  meses	  

Opção	  de	  
Emprés@mo	  C	  

$360	   $425	   12	  meses	  

Qual	  é	  o	  emprés5mo	  que	  parece	  ser	  mais	  
barato?	  

O	  modo	  padrão	  para	  comparar	  o	  custo	  das	  opções	  de	  
emprés@mo	  	  é	  mediante	  o	  cálculo	  do	  APR	  (Percentual	  de	  Taxa	  
Anual-‐PTA).	  

Nós	  agora	  veremos	  como	  calcula	  o	  PTA.	  



Exemplo	  de	  Formação	  de	  Preço	  do	  
Emprés5mo	  

	  
•  Taxa	  de	  juros	  de	  3%	  por	  mês	  
•  Comissão	  de	  processamento	  de	  pequenos	  
emprés@mos	  de	  2%	  

•  Poupança	  para	  garan@a	  do	  emprés@mo	  de	  15%	  	  
•  IMF	  paga	  ao	  cliente	  5%	  de	  juros	  sobre	  a	  
poupança	  

•  Qual	  é	  que	  se	  pensa	  que	  seja	  o	  PTA	  e	  o	  EIR	  deste	  
emprés@mo?	  



O	  saldo	  de	  juros	  em	  declínio	  reflete	  a	  definição	  didá@ca	  de	  juros	  como	  forma	  de	  
cobrança	  pelo	  uso	  do	  dinheiro	  por	  um	  período	  de	  tempo.	  	  O	  PTA	  é	  	  equivalente	  ao	  

saldo	  de	  juros	  em	  declínio	  sem	  comissões.	  

A	  Relação	  entre	  Emprés5mo	  líquido,	  Métodos	  
dos	  Juros,	  e	  Poupanças	  Obrigatórias	  

Cálculo	  da	  TAP	  com	  base	  no	  Preço	  e	  Condições	  do	  Emprés5mo	  



Com	  juros	  “estáveis”,	  os	  juros	  são	  cobrados	  no	  valor	  original	  do	  emprés@mo	  resultando	  
em	  quase	  o	  dobro	  do	  custo	  em	  comparação	  ao	  declínio	  do	  saldo	  dos	  juros.	  	  Por	  que	  o	  
dobro?	  	  A	  área	  rectangular	  sob	  a	  linha	  verde	  é	  quase	  o	  dobro	  da	  área	  sob	  a	  escada	  
vermelha	  que	  

representa	  o	  saldo	  do	  emprés@mo.	  
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Para	  alem	  disso,	  existe	  sempre	  a	  cobrança	  ao	  cliente	  de comissões	  pelos	  emprés@mos.	  	  Neste	  exemplo,	  os	  	  
2%	  de	  comissão	  inicial,	  em	  razão	  do	  período	  curto	  do	  emprés@mo,	  surpreendentemente	  acrescentam	  13%	  
ao	  APR.	  	  O	  emprés@mo	  anunciado	  como	  tendo	  36%	  de	  juros	  agora	  tem	  o	  equivalente	  a	  78%	  APR.	  
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Poupança	  compulsória	  acrescenta	  no	  valor	  do	  custo.	  Os	  clientes	  sofrem	  a	  cobrança	  de	  juros	  
sobre	  o	  valor	  original	  do	  emprés@mo	  ($1000)	  apesar	  de	  nunca	  terem	  o	  uso	  daquele	  valor.	  Neste	  

exemplo,	  o	  TPA	  agora	  é	  107%.	  

A	  linha	  azul	  demostra	  o	  dinheiro	  man@do	  na	  
poupança.	  

A	  área	  	  vermelha	  demonstra	  
o	  dinheiro	  	  inves@do	  em	  

negócios.	  

A	  Relação	  entre	  Emprés5mo	  líquido,	  Métodos	  
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Os	  clientes	  recebem	  juros	  pelos	  seus	  inves@mentos,	  mas	  significantemente	  menor	  do	  que	  o	  
valor	  de	  juros	  que	  eles	  devem	  pagam	  pelos	  seus	  emprés@mo	  .	  No	  ganho	  de	  5%	  de	  juros,	  o	  APR	  

apenas	  cai	  de	  107%	  para	  105%.	  
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Neste	  exemplo,	  o	  cliente	  paga	  um	  custo	  total	  de	  	  $131	  para	  emprés@mo	  no	  valor	  de	  $1,000	  
durante	  16	  semanas.	  	  Se	  ela	  fosse	  renovar	  o	  emprés@mo	  consistentemente	  durante	  todo	  o	  ano,	  

ela	  pagaria	  o	  total	  de	  $425	  por	  ano.	  
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No	  entanto,	  o	  cliente	  nunca	  teve	  $1,000.	  	  Ela	  recebeu	  apenas	  $850	  por	  causa	  da	  
poupança,	  então	  ela	  pagou	  de	  volta	  um	  percentual	  por	  semana.	  Ela	  pagou	  $425	  para	  ter	  
uma	  média	  de	  saldo	  do	  emprés@mo	  no	  valor	  de	  $360	  por	  ano,	  com	  valor	  de	  Tpa	  maior	  

que	  100%.	  

A	  média	  do	  saldo	  do	  emprés@mo	  
é	  $360	  
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Cálculo	  da	  TAP	  com	  base	  no	  Preço	  e	  Condições	  do	  Emprés5mo	  



Com	  a	  poupança	  obrigatória	  existem	  meses	  em	  que	  o	  cliente	  na	  realidade	  possui	  mais	  dinheiro	  
inves@do	  na	  poupança	  que	  no	  negócio	  em	  si,	  no	  caso	  de	  um	  saldo	  nega@vo	  no	  valor	  líquido	  do	  

emprés@mo.	  
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Producto	  do	  
Emprés5mo	  

	  

Valor	  inicial	  
do	  

Emprés5mo	  
	  

Custo	  Total	  	  
Duração	  do	  
Emprés5mo	  

	  
TAP	  

Opção	  de	  
Emprés@mo	  A	  

$1,000	   $131	   16	  semanas	   79%	  

Opção	  de	  
Emprés@mo	  B	  

$511	   $425	   12	  meses	   79%	  

Opção	  de	  
Emprés@mo	  C	  

$360	   $425	   12	  meses	   105%	  

Os	  três	  productos	  que	  nós	  estamos	  comparando	  são	  na	  realidade	  idên@cos	  em	  
termos	  financeiros.	  O	  emprés@mo	  C	  inclui	  o	  custo	  da	  poupança	  obrigatória	  no	  cálculo	  
da	  TAP.	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Emprés%mos	  publicados	  como	  sendo	  de	  3%	  

ao	  mês	  podem	  ter	  TAPs	  de	  79%	  ou	  até	  105%	  

Qual	  é	  o	  emprés5mo	  que	  parece	  ser	  mais	  barato?	  
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