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Apesar da pandemia continua, o primeiro

semestre de 2021 foi caracterizado por um

aumento médio anual de 5,6% e 3,0% da

Carteira Bruta de Empréstimos e do Número de

Mutuários, respectivamente. Estes

crescimentos são os resultados de estratégias

fortes implantadas pelas instituicoes de

microfinancas (IMFs) para neutralizar o efeito

da pandemia em suas atividades. 

O tamanho médio dos empréstimos é ainda

maior na América Latina (US$ 2.000 por

mutuário) do que na África (US$ 200). 

Uma análise dos

resultados do Benchmark

Financeiro



O risco de crédito permanece

elevado, mostrando que ainda há

preocupação com a recuperação do

empréstimo. Entretanto, os

empréstimos reescalonados e

refinanciados registraram uma

diminuição em relação a 2020. 

Em termos de produtividade, os indicadores 

mostram algumas melhorias demonstrando

uma recuperação prudente das atividades,

apesar do contexto difícil restante. 
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A pandemia foi uma revelação para

várias IMFs em termos de digitalização. 

Várias intituicoes pesquisadas e

classificadas pela MicroRate estão

dispostas a implementar uma

transformação digital de suas

operações, nos próximos períodos,

para aumentar a possibilidade de

melhorar seus níveis de despesas, mas

também para atender populações em

novas localidades. 

A eficiência operacional ainda é

difícil de ser melhorada neste

cenário complexo. De fato, ela

permanece quase a mesma que

em 2020, com cerca de 20,0%

(em relação ao total da Carteira

Bruta de Empréstimos) tanto na

América Latina quanto na África. 

Eficiência Operacional
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O rendimento da carteira (medido como renda

financeira sobre a carteira bruta de empréstimos)

não atingiu os níveis pré-pandêmicos, mas

permanece aceitável com cerca de 30%. 

Deve-se notar que este indicador ainda é

parcialmente alimentado pelos retornos

acumulados associados à atual reprogramação e,

em alguns casos, a mudança de estratégias para

outros nichos de mercado.

Embora várias IMFs da América Latina e da África

esperem ver o impacto final da pandemia até

2022, elas continuam operando e dispostas a

obter melhores resultados antes disso. 



Há uma grande expectativa em

relação ao desenvolvimento de

indicadores-chave a serem

analisados em breve pela MicroRate

em sua edição de dezembro de

2021.

Há mais de 24 anos, nosso Benchmark Financeiro tem

sido preparado com base em informações semestrais de

instituições financeiras classificadas pela MicroRate.

Portanto, este relatório é uma referência importante para

avaliar o desempenho dos principais indicadores

financeiros e de gestão das instituições de microfinanças.

Para saber mais sobre os indicadores incluídos e para

maiores informações, por favor, entre em contato

conosco: info@microrate.com
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