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Este material apresenta de maneira precisa, simples e atualizada a 
PlaNet Finance, ONG pertencente ao Grupo PlaNet Finance. Com a
criação da PlaNet Finance, nosso principal objetivo foi de fornecer ao
novo setor de Microfinanças os meios necessários para seu crescimento.
A pobreza mundial apresentava uma escala de ascensão, e, na ocasião,
não parecia haver nenhuma forma de limitar o seu crescimento. O setor
de Microfinanças, desde então, vem surgindo com uma grande indústria.
A eficácia econômica e social do setor vem sendo estabelecida, e a PlaNet
Finance se mostra como um dos maiores intervenientes mundiais em 
Microfinanças. Desafios ainda se encontram pela frente: com a crise 
financeira e suas consequências, a pobreza está crescendo mais 
rapidamente do que os meios de limitá-la. Também neste cenário, as 
Microfinanças ainda não possuem os meios de tornar a atividade 
profissional e regulamentada. A PlaNet Finance, bem como os seus 
parceiros, deve, de forma contínua, chegar a novas idéias e novos
recursos para cumprir a missão de fazer com que, cada vez mais, todos
os dias sejam importantes.

Desde a sua criação em 1998, a ONG PlaNet Finance introduziu
uma série de inovações que visam promover e desenvolver a setor
de Microfinanças. Muitas empresas afiliadas ao Grupo PlaNet 
Finance têm sido criadas a partir destas inovações, sob a forma de
empresas sociais. Cada uma destas empresas é constituída por
equipes especiais reconhecidas pela sua expertise: a PlaNet Rating
para avaliação e classificação, a PlaNet Guarantee para serviços de
microsseguro, etc. A PlaNet Finance atualmente serve como plataforma
do Grupo para novas idéias. Todos os anos são desenvolvidos cerca
de 100 projetos, a fim de fornecer acesso mais efetivo a serviços 
financeiros para os empresários em todo o mundo. Este material
apresenta os últimos avanços no setor de cadeia de valor, de meio
ambiente e de tecnologias móveis. A PlaNet Finance visa contribuir
para as Microfinanças através de suas ações, como por transmitir 
o conhecimento e as experiências adquiridas com seus projetos, 
na esperança de inspirar os outros intervenientes na luta contra 
a pobreza a aumentar a sua eficácia no desenvolvimento de acesso
a serviços financeiros.

Jacques Attali, 
Presidente do Grupo PlaNet Finance

Jacques Attali

Introdução

Arnaud Ventura

Arnaud Ventura, 
Vice Presidente do Grupo PlaNet Finance



4

A PlaNet Finance introduz novas ideias e programas que permite às
pessoas desfavorecidas do mundo acesso aos serviços básicos. Tenho
muito orgulho em apoiá-los.

Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz, fundador do Banco Grameen 

O Especialista

Como você descreveria a PlaNet Finance e a sua missão

A PlaNet Finance trabalha para profissionalizar o setor de Microfinanças e desenvolver
conhecimento prático em estreita colaboração com os intervenientes no campo da
luta contra a pobreza. Nossa missão é fornecer tecnologias e conhecimentos técnicos
para as pessoas menos favorecidas, bem como apoiar as suas iniciativas. Fato pelo
qual apoiamos donos de empresas, comitês de mulheres, cooperativas, etc, a fim de
ajudá-los a desenvolver um meio de vida sustentável.

Quais são os principais ativos da PlaNet Finance

Primeiro, temos a sorte de ter uma rede muito grande na área que gradualmente torna-se mais profissionalizada, e que
também vem apresentando um excelente entendimento dos desafios locais comumente enfrentados. Em segundo lugar,
nós valorizamos fazer parte de um grupo, como a PlaNet Finance. As diversificadas habilidades de várias subsidiárias
nos permitiram unir nossa experiência em conjunto e desenvolver soluções inovadoras. Nossas parcerias com instituições
financeiras públicas e grandes corporações também nos permitiu desenvolver projetos de grande envergadura.

Quais das suas realizações que lhe deram mais orgulho até agora

Temos muito orgulho do nosso rápido crescimento, o que aumentou o nosso impacto e nos permitiu ajudar ainda mais
microempresários. Nós também ficamos orgulhosos da nossa capacidade de trabalhar com os doadores de diversos
tamanhos e tipos em todo o mundo, o que é possível através de nossas equipes de campo. Apresentamos também um
sucesso incrível com projetos exemplares que nos demandam conhecimento nos nossos diversos campos de atuação
e de forma interdisciplinar: um exemplo disso é o nosso projeto de Cadeia de Valor – Manteiga de Karité - em Gana.
Finalmente, estamos também orgulhosos de ter criado, em 2010, a Fundação PlaNet Finance, que financia projetos
implementados e gerenciados pelos principais atores do desenvolvimento mundial e de microfinanças.

em Microfinanças

50
122
especialistas

países Com uma rede internacional de 122 especialistas trabalhando em
50 países, a PlaNet Finance oferece serviços de assistência técnica
e de consultoria aos intervenientes de microcrédito para ajudá-los
a melhorar sua situação financeira e seu desempenho social. 
Fornecemos programas de assistência aos microempreendedores,
ao mesmo tempo em que participamos no aumento do conhecimento
das Microfinanças e a disseminação das melhores práticas. A PlaNet
Finance faz parte do Grupo PlaNet Finance, que consiste de 
entidades em todas as áreas de desenvolvimento de Microfinanças.

A PlaNet Finance é uma organização internacional cuja missão é ajudar as pessoas menos favorecidas 
a desenvolver atividades independentes de regeneração de receitas para melhorar de forma sustentável
suas condições de vida.
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A PlaNet Finance reúne dois mundos, o das finanças e o das microfinanças; o das grandes corporações
e o dos microempresários. Fazemos isso usando a lógica da experiência compartilhada.

perguntas para François Durollet,
Diretor Executivo PlaNet Finance3
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Projeto de Cadeia de Valor- Manteiga de Karité, Gana
Doadores: Comissão Européia, Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD)
Parceiro: SAP
No norte de Gana, a colheita de nozes de karité e a produção de manteiga de karité
são as principais fontes de receita para as mulheres que vivem em áreas rurais,
onde 600.000 delas vivem abaixo da linha da pobreza. Estas mulheres ainda não
estão conscientes dos preços reais de venda dos seus produtos nos mercados, e,
portanto, possuem muito pouco poder de negociação. Enquanto isso, a demanda
internacional por essa noz, que é conhecida por suas inúmeras propriedades 
benéficas, está crescendo rapidamente. 

Agora, com a incorporação do sistema de informação de preço, somos informadas dos preços
em vários lugares e isso mudou tudo para nós. Não temos mais que aceitar os preços propostos.
Além disso, nossa rede tem nos ajudado a encontrar compradores, enquanto que, no passado
tínhamos que vender os nossos produtos no mercado livre a preços mais baixos. 

Fatima Abdulai, participante do Projeto de Cadeia de Valor – Manteiga de Karité,
Presidente da Rede Star Karité, Comunidade de Kpatinga, Norte de Gana

Foco em Projetos

A PlaNet Finance e a SAP, líder internacional em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), em conjunto,
identificaram oportunidades para oferecer às agricultoras os meios para atender a demanda internacional em termos de
quantidade e qualidade. A PlaNet Finance ajudou a melhorar a representação dessas mulheres no processo de produção,
criando a “Rede Star Karité", que trabalha para ajudar a comercializar seus produtos nos mercados internacionais.
A PlaNet Finance e a SAP implementaram ferramentas de gestão especiais para o mercado de karité, a fim de: 

Conectar a produção com a demanda através do seu site: www.starshea.com
Otimizar a coordenação e produção: as mulheres recebem mensagens de texto notificando as "Estrelas" 
da Rede Karité, as atividades e aulas sobre a colheita e processamento de castanha de karité. 

A PlaNet Finance, em coordenação com os seus parceiros das IMFs, também fornecem o seguinte: 
Os produtos financeiros adaptados para o ciclo de colheita, que satisfaçam as necessidades de fluxo 
de caixa das mulheres que trabalham na subsidiária;
Formação em educação financeira, bem como a formação profissional (promoção do conhecimento 
sobre o processo de produção)

O projeto vai se tornar uma empresa social uma vez que sua plataforma se tornará plenamente operacional. 
Possui ambiciosos objetivos a longo prazo: 

Um impacto positivo nas vidas de 15.000 mulheres e suas famílias nos próximos 5 anos; 
Um aumento de sua receita em 20-30% como parte de uma empresa social que será capaz de garantir 
a sustentabilidade do projeto.

Agosto 2011: As mulheres da "Rede Star Karité" receberam sua primeira encomenda internacional 
de 17 toneladas de manteiga de karité do importador alemão Phoenix Biotrade GmbH.

Este projeto permitiu 4.500 mulheres a garantir e a aumentar sua 
receita em 30%, bem como melhorar a sua produtividade, a qualidade 
de produção e as condições de trabalho.

Maxwell Kuunyem, Diretor do Projeto de Cadeia 
de Valor – Manteiga de Karité
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Nossa Missão e Organização
A ONG PlaNet Finance, membro do Grupo PlaNet Finance, oferece aos intervenientes no setor de 
Microfinanças uma linha completa de serviços que são organizados em três unidades de especialização.
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Apoio às instituições de microfinanças
As instituições de microfinanças (IMFs) são os primeiros
beneficiários do apoio técnico da PlaNet Finance. Nossas
especialistas as ajudam a melhorar o seu desempenho
financeiro e social através da implementação de 
metodologias e processos adequados, do apoio à 
criação de produtos, de treinamento de pessoal, da
gestão de riscos, etc. O objetivo é assegurar o seu 
desenvolvimento e sustentabilidade e permitir que os
microempresários tenham acesso ao maior número de
serviços de Microfinanças. Isso permite que as IMFs
atendam às demandas dos investidores, lhes permitindo
ser refinanciados.

O apoio ao setor bancário
As unidades de Microfinanças e Consultorias auxiliam
bancos, cooperativas e outras instituições financeiras
de varejo na implantação de produtos e metodologias
de Microfinanças, que são complementares às suas 
atividades tradicionais. Nossos especialistas analisam
oportunidades de mercado e desenvolvem um modelo
financeiro e organizacional adequado. Em seguida,
ajudam as instituições na sua implementação.

As Microfinanças já possuem mais de 30 anos e nos apresenta novos desafios.
A PlaNet Finance construiu uma rede sustentável de especialistas locais e internacionais,
capazes de desenvolver as ferramentas adequadas para responder demandas. Somos
líderes mundiais em áreas como atividades bancárias sem agências (branchless banking),
microsseguro rural, remessas dos migrantes, análise de desempenho social, ou gestão
de riscos.

Christian Sinobas, Diretor de Operações Bancos e Novas Tecnologias

Microfinanças e Consultoria
Fornecer apoio técnico

A PlaNet Finance oferece assistência técnica aos vários intervenientes do setor: bancos,
instituições de Microfinanças, seguradoras, operadores de telefonia, governos ou doadores,
com os quais a PlaNet Finance implementa projetos inovadores.

1

Apoio ao setor público
As unidades de Microfinanças e Consultorias auxiliam os
governos e os doadores na reforma e profissionalização
do setor de Microfinanças, a nível nacional, regional
ou local, para a criação de redes de instituições de
Microfinanças, no desenvolvimento de seu quadro 
regulamentar e de implementação dos planos de 
desenvolvimento e ação.

Apoio aos canais de distribuição
Nossos especialistas estão trabalhando em novos modelos
de distribuição para acelerar e aprofundar a inclusão
financeira, por exemplo, pelo desenvolvimento de "serviço
bancário sem agências", que permite o acesso aos 
serviços financeiros através de telefones móveis ou o uso
das redes postais e outros correspondentes.

Estudos: análise de mercados e novos 
serviços financeiros
O desenvolvimento de nossa experiência em estudos
quantitativos e qualitativos é interligado com o 
amadurecimento do setor de Microfinanças. Tudo isso
acompanha a crescente demanda em pesquisa de
mercado e desenvolvimento de produtos, bem como a
necessidade de uma avaliação mais rigorosa e estudos
de impacto.

A PlaNet Finance é essencialmente uma rede densa, multicultural,
dinâmica e experiente de 220 colaboradores por todo o mundo. Com eles,
estamos trabalhando para reforçar os conhecimentos, desenvolver parcerias
locais e inovar para multiplicar nosso impacto. O objetivo é, naturalmente,
transformar a vida dos microempreendedores mais e mais.

Aurélie Feld, Diretora-Geral Adjunta, 
Diretor de Operações IMF e governos
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Microfinanças +
Reforçar o impacto social do microcrédito

As Microfinanças são um instrumento na luta contra a pobreza, que oferece àqueles que são tradicionalmente 
excluídos do sistema financeiro as ferramentas que necessitam para poupar, emprestar, investir ou desenvolver
uma atividade geradora de renda. A PlaNet Finance adota uma abordagem focada para o desenvolvimento
social sustentável através de programas de Microfinanças que integram educação, saúde, proteção ambiental
e apoio às cadeias de valor agrícola. 

Microfinanças + Educação
Na educação e formação, programas 
implantados são baseados em duas 
observações simples: a falta de conhecimento

de base dificulta o desenvolvimento de microempresas,
e cada micro-empresário possui diferentes problemas na
gestão de seus negócios. Nossos especialistas desenvolvem
respostas adequadas às necessidades de instituições
de Microfinanças e outros atores no campo.

Microfinanças + Saúde
A pobreza e a falta de recursos financeiros
limitam o acesso à saúde de qualidade. A
PlaNet Finance desenvolve projetos de 

microsseguros de saúde, bem como programas que
prestam cuidados de saúde para os pacientes doentes
e suas famílias através da criação e desenvolvimento
de atividades geradoras de renda. 

Microfinanças + Meio Ambiente
A mudança climática tem um efeito dramático
sobre as populações mais vulneráveis. Isto
é, portanto, um desafio importante na luta

contra a pobreza. Desde 2007, a PlaNet Finance iniciou
este caminho em torno de duas áreas estratégicas: 
promover o desenvolvimento econômico sustentável
que é racional, responsável e sustentável, através 
atividades econômicas de proteção ambiental, tais
como gestão de resíduos; e fornecer aos mais pobres
soluções inovadoras e criativas para garantir o seu
acesso aos recursos básicos, como água e energia a
preços acessíveis.

Microfinanças + Cadeia de Valor
A cadeia de valor é o conjunto de atividades
interdependentes que resultam na criação de
valor. A sua eficácia depende principalmente

da coordenação dos diversos atores envolvidos e da sua
capacidade de formar uma rede coesa e colaborativa.
A maioria dos empresários rurais estão na primeira
fase do presente processo e são muitas vezes desligados
do resto da cadeia de valor. Além da necessidade de
soluções relativas a apoio financeiro, tais  empresário
possuem outras necessidades voltadas à contratação, às
habilidades técnicas, bem como ao acesso à informação
de mercado. A abordagem da cadeia de valor, portanto,
envolve primeiramente o estudo de cada um dos atores
e prestadores de serviços-chave, com o intuito de otimizar
toda a cadeia através da geração de renda sustentável.

Um grande desafio que existe, atualmente, consiste em desenvolver
as Microfinanças em áreas rurais, como também pelo suporte técnico
específico para as IMFs em áreas agrícolas através do desenvolvimento
de canais eficientes economicamente com e para as famílias dos 
agricultores nestas áreas muitas vezes longínquas.  

Ivana Damjanov, Diretora de Operações Microfinanças +

2

Microcrédito e microsseguro são 
duas razões pelas quais vamos sempre
apoiar a PlaNet Finance. 
Doutor Robert Sebbag, 
Vice-Presidente Acesso a Medicamentos, 
Sanofi-Aventis, Membro do Conselho 
de Administração da PlaNet Finance
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Microfinanças e Expertise
Capitalizar a experiência para profissionalizar o setor

A unidade de Microfinanças e Conhecimento é liderada pela PlaNet University, o departamento de pesquisa
da PlaNet Finance. Partilha de experiências, projetos de investigação e divulgação das melhores práticas
são pontos estratégicos para o desenvolvimento das Microfinanças e a profissionalização do setor.

Pesquisa
Além dos projetos de assistência técnica, a PlaNet Finance
realiza pesquisas e estudos de caso em colaboração
com universidades e parceiros privados ou públicos.
O objetivo é capitalizar a nossa experiência para melhorar
a eficácia da nossa ação. A PlaNet Finance também
oferece suporte a estudantes pesquisadores como parte
de seu doutorado.

Publicações
Pelos resultados de publicação, estudos e projetos de
pesquisa, a PlaNet Finance contribui para o aprofundamento
de questões importantes no setor de microfinanças.

3

Há muitos anos, como atuantes das
microfinanças, as universidades cada
vez mais estão entrando em contato
conosco para propor conferências e
cursos, ou ainda para realizar estudos de caso sobre os nossos projetos.
Essas atividades enriquecem nossas ações em campo e têm um objetivo
comum, que é o de profissionalizar o setor.  

Pauline Bensoussan, Diretora da PlaNet University

Universidade Encontra Projetos de Microfinanças, Europa 
Doadores: Ernst & Young e Bombardier Transport (Alemão), União Européia
Fundação PlaNet Finance, Sanofi-Aventis & Cap Gemini (Itália), Sogeti/ESCEM (França)
O programa “Universidade Encontra Projetos de Microfinanças” visa o apoio ativo à cooperação entre os profissionais
de Microfinanças e estudantes de universidades europeias. Foi lançado em 2009 pelo Universidade Livre de Berlin
e a PlaNet Finance com o apoio da Comissão Européia e outros parceiros. Desde 2009, os professores de 30
universidades europeias, profissionais de 18 organizações e mais de 480 estudantes participaram do programa.
UMM financiou 28 bolsas de estudo para alunos a pesquisa de campo e sete publicações dos melhores trabalhos
de pesquisa em Microfinanças. UMM também organizou 7 oficinas e 18 seminários sobre Microfinanças em parceria
com cerca de 20 universidades européias, que reuniram 900 participantes.
Em 2010, um grupo de trabalho UMM foi criado em parceria com a e-MFP, a Plataforma Europeia das microfinanças.

Ensino
Através de parcerias com diversas universidades e 
escolas, a PlaNet Finance está ajudando a desenvolver
o ensino das Microfinanças através de vários currículos.
Nossos especialistas oferecem inúmeros cursos em 
universidades líderes na Europa.

Treinamento
Como um centro de treinamento credenciado, a PlaNet
Finance oferece regularmente treinamento em Microfinanças
oferecidos por especialistas na sede do Grupo em Paris.
Estes programas de treinamento têm sido desenvolvidos
para uma ampla comunidade de praticantes, profissionais,
estudantes e doadores.
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África: África do Sul, Benim, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Comoros, Congo Brazzaville, Costa do Marfim, Gabão, 
Gana, Madagáscar, Mali, Níger, República Centro-Africano, Senegal
Norte da África e Oriente Médio: Arábia Saudita, Armênia, Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Egito, Israel, Líbano, Marrocos, Palestina
América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Guatemala, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai
Ásia: Camboja, China, Índia, Indonésia, Japão, Laos, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Vietnã
Estados-Unidos
Europa: Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Luxemburgo, Suíça

Taxa de 
crescimento 
anual médio

34%

Um rápido crescimento da organização

Uma rede internacional
com especialistas de campo

50países
Presença
em 



11

(Norte da África e Oriente Médio)
As "revoluções árabes" que ocorreram este ano nos lembraram que o Oriente Médio e Norte da África estão passando
por profundos problemas socioeconômicos que acompanham seu desejo de liberdade: há uma falta de oportunidades
econômicas para uma população em grande maioria composta por jovens com menos de 30 anos e da pobreza crescente
das classes desfavorecidas. Neste contexto, o setor de Microfinanças deve desempenhar um papel mais importante.

A PlaNet Finance, já ativa por 10 anos na região MENA, fortalece suas atividades e desenvolve programas de 
inclusão financeira para as populações mais vulneráveis.  

Projeto Jovem em situações difíceis, Marrocos 
Doadores: Abraaj Capital, Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
(AECID), Fundação Drosos, União Européia, Millenium Challenge (APP), Departamento de 
Desenvolvimento Social, Família e Solidariedade
O projeto Jovens em situações difíceis tem como objetivo lutar contra o desemprego e a exclusão de jovens vulneráveis
(em um país onde 40% da população está abaixo dos 25 anos) através da ação das associações locais. Unidades
profissionais de orientação e inclusão (COIPs) foram implementadas em parceria de associações com o objetivo de
treinamento, suporte e inserir esses jovens no mundo do trabalho, seja diretamente nas empresas ou através da
criação de microempresas. As associações potenciais são diagnosticadas para avaliar suas necessidades e sua 
capacidade de garantir a sustentabilidade da missão depois que o projeto tenha sido concluído.

A PlaNet Finance ajuda a treinar as equipes e implementar ferramentas concretas e procedimentos a parceria 
de associações.

Os beneficiários dos COIPs estão entre 18 e 30 anos e pertencem a vários grupos de jovens que abandonaram 
a escola sem qualquer qualificação e estão em situação difícil: prisioneiros e ex-reclusos, mães solteiras, jovens
desempregados, migrantes, jovens de comunidades carentes etc .

O projeto-piloto teve início em 2007 em Casablanca e Tânger, no Marrocos, com as associações l’Heure Joyeuse 
e Darna. Desde então, o projeto foi estendido para outras cidades (Agadir, Khouribga, Fez, Kenitra) em parceria
com outras associações.

Microfinanças e Mulheres, Egito
Doadores: Caisse des Dépôts et Consignations (CDC),
Fundação Orange, Cidade de Milão, União Européia
IMF parceiros: ASWBA, BEST
Desde janeiro de 2010, a PlaNet Finance vem trabalhando com
províncias de Fayoum e Aswan (Alto Egito), a fim de desenvolver
acesso aos serviços financeiros e não financeiros a 240 mulheres
trabalhando na criação de animais (galinhas, ovelhas, coelhos,
vacas). Este projeto também faz parte de uma iniciativa destinada
a promover o desempenho social do setor das microfinanças.

Foco em MENA região

Desde setembro de 2011, a PlaNet Finance está implementando este projeto no Líbano.

PlaNet Finance também desenvolveu o projeto Jovem em situação difícil no Nepal 
e no Paraguai e planeja replicar em breve no Egito, Tunísia, etc.
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Nosso projeto está ajudando a melhorar a segurança alimentar, permitindo
que os agricultores de baixa renda invistam mais na produção e se protejam
contra os riscos. A PlaNet Finance trabalha com 19 IMFs e tem como objetivo
950.000 beneficiários indiretos. 15 000 beneficiários diretos receberão, por sua
vez, treinamento financeiro antes do fim do projeto em janeiro de 2013.

Ron Bevacqua, Diretor Regional da PlaNet Finance - Sudeste da Ásia

Os Projetos Emblemáticos para o Futuro
Ao apoiar o desenvolvimento da PlaNet Finance, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) escolheu uma

parceria de longo prazo para contribuir, qualitativa e quantitativamente, para reduzir as desigualdades socioeconômicas
no mundo e apoiar as populações desfavorecidas em seus projetos econômicos e sociais.

Dov Zerah, Diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD)

Projeto de Microfinanças e Segurança Alimentar, 
Sudeste da Ásia  
Doadores: Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD),
União Européia
Parceiros: Microfinance Council of the Philippines Inc. (MCPI),
Cambodja Microfinance Association (CMA), Vietnam 
Microfinance Working Group (MFWG)

O aumento dos preços globais dos alimentos tem exacerbado a insegurança
alimentar entre as populações mais pobres. No sudeste da Ásia, a maioria dos
agricultores é constituída de pequenos produtores cuja produção ultrapassa um
pouco o nível de subsistência. Paradoxalmente, tais produtores são afetados pela insegurança alimentar já que muitos
vendem a maior parte de sua produção para satisfazer as suas despesas diárias relacionadas com saúde ou educação.
O projeto “Segurança Alimentar” - no Sudeste Asiático – vem se estabelecendo no Camboja, Filipinas e Vietnã, em
áreas rurais, onde o desenvolvimento das Microfinanças é uma questão importante.
Este projeto faz parte de um processo altamente inovador e baseia-se em quatro características principais:

Uma abordagem baseada em fluxo de caixa estimado do beneficiário. Ela permite calcular o montante do 
empréstimo, tendo em conta as suas necessidades e não apenas suas capacidades de reembolso.

Um produto inovador que combina serviços financeiros e educação financeira. Assim, os beneficiários são 
rapidamente capazes de poupar e gerir da melhor maneira seu microcrédito.

Uma real consideração do desempenho social com 19 IMFs (Instituições de Microfinanças) parceiras no contexto
de uma metodologia desenvolvida pela PlaNet Finance, e com ferramentas reconhecidas do setor como CERISE,
Imp-Act e o Microfinance Center of Poland (MFC). 

A transferência de competências para as IMFs parceiras para que possuam um capital de conhecimento além
de autonomia e independência.

A PlaNet Finance está ajudando a melhorar a segurança alimentar, ajudando agricultores de baixa renda.

Desde setembro de 2011, a PlaNet Finance está desenvolvendo uma réplica do projeto Microfinanças e Segurança
Alimentar na região de Mindanao (Filipinas), financiado pela Japan International Cooperation Agency (JICA)
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Projeto de Transparência Financeira, na África Ocidental 
Doadores: Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), União Européia
IMF parcerias: CAURIE-MF, Jigiyaso Ba, Kondo Jigima, Caixa associativa da Poupança 
e do Credito (CAEC Kondo Jigima) Soro Yiriwaso, ALIDé, Agence PAPME et RENACA,
CVECA – BM, MuFeDe- B, URCBAM 
As microfinanças na África Ocidental estão mudando a fim de atender a uma demanda dos serviços financeiros
que está crescendo rapidamente. Para alcançar este objetivo, as IMFs devem reforçar a sua transparência no campo
do desempenho financeiro. Elas devem comunicar sobre os seus resultados financeiros. A transparência 
financeira é essencial para consolidar a credibilidade das IMFs aos seus membros, aos seus parceiros, às autoridades
locais e aos doadores.
A PlaNet Finance, em parceria com a AFD e a União Européia, implementou um programa abrangente de fortalecimento
das capacitações das IMFs com um rigoroso treinamento dos funcionários, apoio à melhoria dos sistemas de informação
e de dispositivos do controle interno e à capitalização e compartilhamento das boas práticas. A PlaNet Finance
trabalha com 10 IMFs em 4 países (Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal), com 210 000 beneficiários.

A PlaNet Finance Brasil disponibiliza seu conhecimento à Mastercard no
que diz respeito aos microempreendedores. Analisando suas necessidades,
inovando em um meio em oferecer pagamento adequado, desenvolvendo uma
plataforma da educação financeira que complementa a oferta da Mastercard
e analisando os diferentes canais de distribuição locais desses novos produtos
para satisfazer às necessidades.

Maud Chalamet, Diretora PlaNet Finance Brasil

O fortalecimento da transparência financeira é hoje em dia essencial
para construir um setor financeiro inclusivo e sustentável na África Ocidental.
Para enfrentar este desafio, o nosso projeto tem como propósito reforçar as
capacidades de 150 pessoas dentro das 10 IMFs parceiras sobre os temas da
análise financeira, governança, orçamento, gestão de caixa de tesoureira,
controle interno e contabilidade.

Clémence Doumenc-Aidara, 
Diretora regional PlaNet Finance África Ocidente e central

Projeto - Soluções de pagamentos eletrônicos para os microempresários, América Latina
Parceiro: MasterCard

Hoje em dia, as principais transações em América Latina são realizadas em dinheiro e excluem os microempresários. 
Os meios de pagamentos eletrônicos asseguram os recursos financeiros do microempresário e os ajudam a separar
os recursos de empresa do orçamento familiar. 
A necessidade de serviços financeiros adaptados para microempresários na América Latina (ver texto acima) trouxe a
Mastercard - líder mundial em pagamentos eletrônicos - a buscar o apoio da PlaNet Finance,de modo que possa oferecer
cartões de crédito (débito, pré-pago e crédito) adaptados para microempreendedores do Brasil, México e Colômbia.
Um cartão de banco permite o acesso a muitos serviços financeiros (transferências, poupança, abertura de contas,
seguros, etc.)
Esta é a primeira fase de uma ambiciosa parceria entre a PlaNet Finance e a Mastercard dentro de uma escala 
global, começando pela América Latina.

As Microfinanças na América Latina
• 80 % das empresas são microempresas. 
• As microempresas movimentam 250 bilhões de dólares de fluxos financeiros cada ano. 
• 45% - 75% das microempresas são informais. 
Brasil:10 milhões de microempresas informais.
Os microempresários realizam 67% dos seus pagamentos em dinheiro.  
Colômbia: 50% dos microempresários obtêm um crédito com a ajuda dos parentes e amigos. 
17 % dos adultos utilizam o cartão de crédito.



14

TER DESCONTOS 
DOS IMPOSTOS

Para mais informações,
você pode contatar:
Sarah Corne,
Diretoria das parcerias
scorne@planetfinance.org
(+33) 1 49 21 26 33

Nossos Parceiros
É parceiro « Premium » com um compromisso em doar pelo menos 200.000 euros por ano durante três anos.

> Se você é uma empresa
Porque apoiar a PlaNet Finance?
• Participar de forma sustentável na luta contra a pobreza.
• Reforçar sua imagem de empresa responsável e comprometida.
• Envolver sua equipe em torno de uma ação solidária, concreta e eficaz.
• Beneficiar da grande rede internacional da PlaNet Finance para desenvolver
os programas dentro dos países que possam interessá-lo.

Várias maneiras de apoiar a PlaNet Finance:
• Apoio financeiro aos projetos. 
• Envolvimento de sua equipe para missões da PlaNet Finance
(Patrocínio de competências).

• Doação de equipamentos (informática, software…).
• Implementação de operações de funding com seus funcionários, 
clientes, fornecedores…

Como apoiar a PlaNet Finance?
• Ao tornar-se nosso « PARCEIRO PREMIUM »
Você faz do microcrédito um dos eixos estratégicos importantes de sua política
de responsabilidade social e obtém os benefícios de uma parceria global.
> Apoio equivalente a pelo menos 200.000 euros por ano durante três anos.

• Ao tornar-se nosso « PARCEIRO ASSOCIADO »
Você apóia de forma sustentável a PlaNet Finance e desenvolve uma parceria
concreta e eficaz.
> Apoio equivalente a 50.000 euros no mínimo por ano durante três anos.

• Ao tornar-se nosso « PARCEIRO PROJETO »
Seu apoio é específico e limitado a um ou mais projetos da PlaNet Finance.
> Apoio sem valor ou duração determinada.

> Se você é uma pessoa
A Fundação PlaNet Finance, primeira fundação dedicada 
para o desenvolvimento das microfinanças
A Fundação PlaNet Finance nasceu em 17 de março em 2010. Ela ajuda a 
população menos favorecida, não bancarizada, a desenvolver a sua atividade
de maneira independente.
O acompanhamento desses microempresários melhora de forma sustentável as
suas condições de vida e para sua comunidade também. A Fundação financia os
projetos implementados e geridos pelos principais atores do desenvolvimento e das
microfinanças no mundo. Também ajuda a melhorar o impacto social do microcrédito
para divulgação de boas práticas. A Fundação faz parte do Grupo PlaNet Finance.

Há muito tempo, o grupo Altavia apóia a PlaNet Finance em seu combate contra a pobreza. A origem desse compromisso
é o fato de compartilharmos valores comuns: a solidariedade, o empreendedorismo e a criação de novos legados sociais
e econômicos, que estão no coração das ações da PlaNet Finance no mundo. Dentro do Conselho de Administração da
PlaNet Finance, eu posso perceber como esses valores orientam todas as nossas decisões.

Raphaël Palti, Presidente Fundador da Altavia

Se você quiser apoiar a Fundação PlaNet Finance, envie suas doações no endereço:
Fondation PlaNet Finance, 44 rue de Prony 75017 Paris.

Para saber mais sobre os projetos apoiados ou sobre suas vantagens fiscais, você pode nos escrever no email:
fondation@planetfinance.org

Altavia, Ernst & Young, Fundação Bill & Melinda Gates, Fundação Orange,
GDF SUEZ, Microsoft, Sanofi-Aventis, SAP, Sogeti

Como nos apoiar?

Para as empresas na França, as
disposições fiscais permitem a
dedução do valor de sua doação
do resultado tributável até 60%
da doação no limite 0,5% do 
resultado.

O patrocínio de habilidades e
equipamentos doados são valo-
rizados nas mesmas condições
que o patrocínio financeiro.

Para os indivíduos na França, 66%
de sua doação são dedutíveis do
valor do seu imposto em um limite
de 20% de sua renda tributável.



A PlaNet Finance tem a missão de ajudar os menos favorecidos no desenvolvimento de atividades geradoras
de renda, com o intuito de melhorar, de forma sustentável, suas condições de vida. Contamos com uma
equipe de 122 especialistas atuando em cerca de 50 países. Fornecemos também serviços de consultoria 
e assistência técnica para os profissionais de microfinanças a fim de melhorar seu desempenho financeiro 
e social, bem como apoiar os microempreendedores em seus empreendimentos. Da mesma forma, contribuímos
para a melhoria do conhecimento e disseminação de boas práticas em microfinanças. 

A PlaNet Finance é membro do Grupo PlaNet Finance.

O projeto gráfico 
Gostaríamos de oferecer nossos mais sinceros agradecimentos ao nosso parceiro Altavia 

por sua belíssima contribuição para a concepção e o desenho desta brochura.
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