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A gestão de desempenho social – GDS, não parece ser uma “moda” passageira nas 

micro finanças latino-americanas. Pelo contrário, ela está se tornando em um objetivo 

estruturado e até exigido em alguns países da região.  

De fato, existe grande interesse a nível mundial pelo serviço social do setor 

microfinanceiro, com evidente sentido ao atender a um segmento economicamente 

sensível. 

MicroRate analisou os elementos que estão marcando a atual tendência em GDS e 

identifica que uma maior claridade sobre seu significado, a incorporação dos marcos 

regulatórios e a definição de indicadores relevantes vem favorecendo o seu 

desenvolvimento. 

A melhora progressiva dos indicadores sociais chaves; a construção de um benchmark 

especializado e a difusão de melhores práticas sugerem que o balanço financeiro-social 

é possível. Um resultado exemplar mesmo para a banca tradicional..    

 

Quadro regulatório social na América Latina 

A normatividade em gestão social está sendo alimentada por iniciativas acordadas 

provenientes de diversos agentes envolvidos nas micro finanças. Fundos de 

investimento, académicos, agencias qualificadoras, bancos de desenvolvimento e 

agentes envolvidos debatem há quase uma década os lineamentos principais em GDS 

que, em alguma medida, vem sendo adotados inclusive por algumas instituições 

reguladoras da região.   

Ainda são poucos os países que exigem o cumprimento da chamada GDS. Porém, nos 

contextos onde é voluntário se vislumbram ações reguladoras que parecem atrair 

primeiro a atenção sobre o conceito para formar depois a consciência sobre a sua 

importância.  

Equador exige um Balanço Social para o setor cooperativo onde indique o cumprimento 

de seus princípios, objetivos sociais, incidência no desenvolvimento social, entre outros 

aspectos. 
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