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RESUMO
O propósito deste trabalho é explorar a situação atual das microfinanças, isto é,
a prestação de serviços financeiros adequados e sustentáveis para população
de baixa renda, no Brasil, as tendências e o arcabouço regulatório do
segmento. Ao analisar a regulação microfinanceira, a dissertação procura
apontar como as práticas atuais podem estar, de alguma maneira, inibindo o
crescimento das microfinanças no país.
Para atingir este objetivo, revisou-se a literatura nacional e internacional
existente sobre o tema de microfinanças, sua comercialização e regulação.
Além disso, fez-se comparações entre práticas recomendáveis de regulação,
normas adotadas por outras nações e o que vem sendo adotado atualmente no
país em termos de regulação para o setor.
A conjuntura encontrada sugere que a imposição de teto de taxas de juros para
operações de microcrédito realizadas com Depósitos Interfinanceiros de
Microcrédito, a proibição de mecanismos alternativos de captação para
instituições de microfinanças e a não adequação dos serviços atuais de
informação de crédito às operações de microcrédito, podem estar atrasando o
crescimento da oferta de serviços financeiros às pessoas de baixa renda do
país.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to explore the current status of microfinance, that
is, the provision of appropriate and sustainable financial services for low-income
population in Brazil, its trends and the regulatory framework of the segment. In
examining the microfinance regulation, the essay tries to show how current
practices may in some cases inhibit the growth of microfinance in Brazil.
To achieve this goal, the national and international literature on the topic of
microfinance commercialization and regulation was examined. In addition, the
study reviewed various recommended practices for regulation and policies
adopted by other nations, in order to compare to what has been adopted in
Brazil in terms of regulation for the sector.
The analysis suggests that the imposition of a ceiling on interest rates for
microcredit operations carried out with Interfinancial Deposits of Microcredit, the
prohibition of alternative funding for microfinance institutions and the
unsuitability of the current services of credit information to microcredit
operations, may hinder the increase in the supply of financial services to lowincome people in Brazil.
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