
PRINCIPAIS ELEMENTOS PARA ATENDER ÀS 

Guia prático para bancos nacionais de desenvolvimento

Cristina López Mayher, Karina Azar e S. Gabriela Andrade



Copyright © 2022 Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons IGO 3.0 

Atribuição-NãoComercial-SemDerivações (CC BY-NC-ND 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) e 

pode ser reproduzida com atribuição ao BID e para qualquer finalidade não comercial. Nenhum trabalho derivado é permitido.

Qualquer controvérsia relativa à utilização de obras do BID que não possa ser resolvida amigavelmente será submetida a arbitragem em 

conformidade com as regras da UNCITRAL. O uso do nome do BID para qualquer outra finalidade que não a atribuição, bem como a 

utilização do logotipo do BID, serão objetos de um contrato por escrito de licença separado entre o BID e o usuário e não estão 

autorizados como parte desta licença CC-IGO.

Note-se que o link fornecido acima inclui termos e condições adicionais da licença.

As opiniões expressas nesta publicação são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a posição do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, de sua Diretoria Executiva, ou dos países que eles representam.

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

www.iadb.org

O setor de instituições para o desenvolvimento foi responsável por esta publicação.
Colaboradores externos: 
Coordenação da produção editorial: Sarah Schineller, A&S Information Partners, LLC
Revisão editorial: Alvaro Luiz Hattnher
Diagramação: Gastón Cleiman 

RESUMO 
Os bancos nacionais de desenvolvimento (BND) são os principais atores para potencializar o 
financiamento de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) de mulheres. O presente documento 
apresenta, de forma resumida, as boas práticas que os BNDs podem replicar para potencializar o acesso e 
o uso de crédito pelas empresas de mulheres. Os principais elementos que se destacam são:
desagrupamento de dados por gênero, atuar como opções de segundo piso, serviços não financeiros,
buscar a transformação institucional e como aproveitar sua atuação no cenário da COVID-19.

CÓDIGOS JEL: 
B54, E51, J16, K38, H81, L32, N26, P42

PALAVRAS-CHAVE: 
inclusão financeira de mulheres, gênero, MPMEs, desenvolvimento produtivo, bancos de desenvolvimento
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PARA QUE SERVE?

Coleta de dados
DESAGRUPADOS 
POR GÊNERO
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PARA CONHECER  a realidade do acesso ao 
financiamento das micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs) de mulheres, suas necessidades 
e preferências.

PARA VISIBILIZAR  o modelo de negócios para 
atender às MPMEs de mulheres, conhecer sua 
demanda e preferência de produtos, seu acesso a 
financiamento, sua participação nos diferentes 
setores produtivos e seu comportamento financeiro 
(pagamentos de valores altos, taxas de economia, 
risco creditício, etc.). 

PARA MONITORAR  os indicadores e conhecer o 
êxito e a rentabilidade dos programas e produtos 
voltados às MPMEs de mulheres. 

PARA ENTENDER  se o trabalho dos bancos 
nacionais de desenvolvimento (BNDs) para a 
inclusão financeira está sendo efetivo e abrangendo 
as mulheres e suas MPMEs, além de criar programas 
adequados. 

Questões 
fundamentais

Quem precisa se envolver?

Sistemas de 
computadores
para garantir que os 
sistemas permitam o 
desagrupamento e a 
análise dos dados e fazer 
ajustes, caso necessário.

Agentes de 
crédito
para identificar as 
MPMEs de mulheres, 
atuar como a primeira 
etapa de mapeamento 
das necessidades 
específicas das 
mulheres e compilar os 
dados.

Setor 
financeiro
para solicitar dados 
desagrupados às IFs 
compatíveis com 
indicadores do BND.

PROPOR E ADOTAR  uma definição de empresa de 
mulheres que inclua tanto o critério de propriedade 
como o de liderança para a classificação.

COLETAR, DESAGRUPAR E ANALISAR  dados para 
compreender o acesso, o uso e a demanda de 
produtos financeiros das MPMEs de mulheres. 

SOLICITAR  dados desagrupados às instituições 
financeiras (IF) e apoiá-las na coleta, análise e uso 
desses dados. 

FINANCIAR  adequações tecnológicas das IFs a 
fim de permitir o desagrupamento de dados por 
gênero.

Os BNDs têm poder catalisador no setor financeiro 

por terem chegado a um grande número de IFs, o 

que pode servir para incentivar e acompanhar o 

estabelecimento dessas práticas de coleta de dados 

no setor. 
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Alta 
direção
para liderar a transição 
estratégica, para a tomada 
de decisões com base em 
indicadores desagrupados 
e para a conexão com 
órgãos reguladores 
nacionais.

PAPEL DOS BNDs 



Coletamos dados desagrupados por
gênero dos clientes/beneficiários?

Ponto de partida para medir a evolução após 
as intervenções. Estipular manualmente 
quando não hover dados desagrupados.
Automatizar a coleta e análise de dados.

Investir em tecnologia se a atual não permitir o
desagrupamento e a criação de indicadores.

Com foco na importância de coletar e
desagrupar dados, na metodologia e no uso
dos dados para tomar decisões.

Estabelecer metas na forma de indicadores de
inclusão financeira de MPMEs de mulheres e
também nos serviços não financeiros.

Com que frequência? Para que os 
utilizamos? Existe uma 
metodologia padronizada? Existe 
treinamento sobre coleta de 
dados, desagrupamento e uso?

Por barreiras tecnológicas ou falta 
de cultura e conhecimento? O que é 
necessário para começar?

LINHA DE BASE

TECNOLOGIA

TREINAMENTO

METAS

SIM

NÃO

AUTO
DIAGNÓSTICO

4

Elementos para 
considerar

Coleta de dados 
DESAGRUPADOS POR GÊNERO 01



Estudio de caso: BancoEstado, Financial Alliance for Women. 

Gender Performance Indicators, Women’s World Banking (WWB).

Global Business Case Tool for Financial Services Providers, Financial 
Alliance for Women.

Sex-disaggregated Supply Side Data Relevant for FI, BID Invest.
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PARA 
SABER 
MAIS:

OPÇÕES ATÉ A AUTOMATIZAÇÃO DA 
COLETA DE DADOS 

ABORDAGEM DE INFORMAÇÕES EXISTENTES:
usar documentos que identifiquem a propriedade das MPMEs para estabelecer o 
gênero segundo os critérios de propriedade e liderança.

APROVEITAR O CONHECIMENTO DOS AGENTES COMERCIAIS 
sobre sua carteira de clientes.   

AMOSTRAGEM COMO LEVANTAMENTO INICIAL: 
se não houver tempo ou recursos, uma amostra é analisada e extrapolada. 

PESQUISA COM CLIENTES: 
se as pesquisas de satisfação forem implementadas periodicamente, incluir a 
variável gênero.

Uma empresa de mulheres se define a partir de dois critérios: propriedade da empresa e presença 
de mulheres em cargos de liderança. Segundo a Corporação Financeira Internacional (CFI), "é 

aquela em que pelo menos 51% do capital está nas mãos de mulheres; ou aquela em que uma ou 
várias mulheres detêm pelo menos 20% do capital, tem pelo menos uma mulher em cargos de 

diretoria executiva, diretoria de finanças, presidência ou vice-presidência da empresa e pelo menos 
30% dos funcionários são mulheres".

Definição de uma empresa de mulheres

01
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Coleta de dados 
DESAGRUPADOS POR GÊNERO

https://financialallianceforwomen.org/download/estudio-de-caso-bancoestado/
http://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2013/06/GenderPerformanceIndicators_2015_WomensWorldBanking.pdf
https://financialallianceforwomen.org/download/womens-market-business-case-tool/
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Sex-disaggregated-Supply-side-Data-Relevant-to-Financial-Inclusion.pdf
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Adaptadas ao ciclo de vida do negócio: desde 
empresas que nunca tenham recebido financiamento 
formal até aquelas que estão subatendidas. Incorporar 
produtos que fortaleçam a inclusão financeira, bem 
como garantias para as MPMEs que precisem aumentar 
os valores recebidos, entre outras modalidades. 

Devem ser confiáveis e operacionais, de forma que 
respondam às necessidades das IFs no que diz respeito 
às mensurações do mercado da mulher e incorporar a 
gestão de risco.

GARANTIAS

02
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Reduzir o risco percebido pelas IFs de trabalhar 
com MPMEs de mulheres, uma vez que elas têm 
menos informações disponíveis sobre seu histórico 
de crédito e sua contabilidade. 

Construir conhecimento nas IFs sobre o 
comportamento financeiro e as necessidades das 
MPMEs de mulheres. 

Reiterar o compromisso dos bancos multilaterais 
de conceder garantias em favor das MPMEs de 
mulheres. 

Alocar um valor ou porcentagem das linhas gerais 
de crédito para MPMEs de mulheres.

Projetar linhas específicas para MPMEs de mulheres, 
cujas características, condições e canais de entrega 
levem em conta as necessidades e realidades das 
MPMEs locais de mulheres. 

Melhorar as condições de financiamento geral, se for 
atingida a porcentagem mínima de clientes 
empresárias ou o mínimo em termos do valor 
destinado às MPMEs de mulheres.

FINANCIAMENTO

Aumentar o financiamento disponível para as MPMEs 
de mulheres, uma vez que as linhas gerais de crédito 
para esse tipo de empresa não contemplam as 
necessidades específicas das empresárias, o que as 
impede de ter acesso a financiamento de forma 
equitativa. 

Produtos

Objetivos

Objetivos



PARA 
SABER 
MAIS:
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Outras funções 
relevantes 

Quem 
precisa se 
envolver? 

Alta 
direção
para liderar a transição 
estratégica, o projeto e o 
orçamento de produtos.

Sistemas de 
computadores
para que as novas 
funcionalidades dos 
produtos possam ser 
apresentadas.

Setor 
financeiro
para que esses produtos 
e serviços adequados à 
perspectiva de gênero 
possam ser adaptados 
às IFs.

Os BNDs como
BANCOS DE SEGUNDO PISO 02

Fortalecer a geração de conhecimento: 
estudos locais de mercado são necessários para sistematizar as 
informações disponíveis e fornecer às IFs ferramentas para 
entender em quais setores as MPMEs de mulheres estão atuando, 
quais necessidades financeiras têm, quais canais de entrega 
geralmente preferem, quais subsegmentos podem ser encontrados, 
entre outras informações essenciais para personalizar os produtos. 

Explorar o uso de novas ferramentas: 

i) algoritmos para a classificação de crédito, que combinem 
informações sobre pagamentos a estabelecimentos comerciais, 
serviços públicos, telefonia móvel, redes sociais e dados de 
agências de crédito, entre outros elementos, fornecendo uma 
estimativa do risco financeiro dos clientes com pouca informação 
de crédito tradicional; 

ii) ferramentas psicométricas para avaliar a personalidade, a 
disposição para pagar e a integridade dos solicitantes do 
empréstimo, com a possibilidade de identificar a capacidade e a 
disposição de pagar do mutuário; 

iii) exploração de regimes de garantia não tradicionais e outras 
formas de garantias às quais as mulheres tenham mais acesso e 
adequação. 

Promover a inovação dos produtos financeiros: 
destina-se a eliminar as barreiras comuns de acesso ao 
financiamento pelas empresárias e fornecer alternativas de 
produtos que melhorem as condições de uso e acesso das 
mulheres ao sistema financeiro (por exemplo: microleasing para 
ativos geradores de renda, para eliminar as barreiras ao acesso 
a garantias).

1

2

3

¿Son las Herramientas Psicométricas un método de selección viable para 
préstamos a MiPyMEs? BID Invest.

La Banca de Desarrollo y la Creación de Productos para la Inclusión 
Financiera, Associação Latino-americana de Instituições Financeiras para o 
Desenvolvimento (ALIDE).

Inclusión Financiera de las Mujeres en América Latina: Situación Actual y 
Recomendaciones de Política, Banco de Desenvolvimento da América 
Latina (CAF).

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-es-documento-la-banca-de-desarrollo-y-la-creacion-de-productos-para-la-inclusion-financiera-2-2014.pdf
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1162/Inclusion%20financiera%20de%20las%20mujeres%20en%20America%20Latina.%20Situacion%20actual%20y%20recomendaciones%20de%20politica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.idbinvest.org/es/publicaciones/reporte-son-las-herramientas-psicometricas-un-metodo-de-seleccion-viable-para


PARA QUE SERVEM? PAPEL DOS BNDs 

Serviços 
NÃO FINANCEIROS 01

INVESTIGAR AS PRINCIPAIS NECESSIDADES  
de conhecimento das MPMEs de mulheres e como 
seu perfil pode ser fortalecido, abordando as 
principais barreiras enfrentadas para ter acesso a 
financiamento e escalar seus modelos de negócios.

CRIAR VALOR PARA AS EMPRESÁRIAS, 
aumentando o nível de satisfação e fidelização 
com a IF.

Questões 
fundamentais 

Características 
principais 

IDENTIFICAR AS BARREIRAS  e as principais 
necessidades não financeiras das empresárias locais. 

IDENTIFICAR AS MELHORES PRÁTICAS  de 
programas de educação financeira para transmitir às 
IFs.

OFERECER SERVIÇOS NÃO FINANCEIROS  às IFs 
para potencializar seu trabalho com MPMEs de 
mulheres.

OFERECER OU ARTICULAR SERVIÇOS  não 
financeiros por meio de alianças e parcerias 
relevantes.

8

03

Vínculo com os produtos financeiros oferecidos, 
especialmente no caso das capacidades financeiras, 
para que pratiquem diretamente os serviços 
recebidos, assim como o princípio do “aprender 
fazendo”. 

Design do produto após um estudo de mercado das 
necessidades das empresas locais de mulheres, 
personalizando os serviços para adequá-los às 
necessidades dos diferentes subsegmentos. 

Alcançar a eficiência como característica 
fundamental dos serviços: as mulheres empresárias 
têm tempo limitado. 

Garantir a entrega e a implementação no momento 
em que os clientes precisarem de serviços não 
financeiros.  

Medir a correlação dos serviços não financeiros 
com os produtos (por exemplo, como o 
superendividamento diminui à medida que 
aprendem sobre crédito).  
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Serviços 
NÃO FINANCEIROS

FORTALECER SUAS DECISÕES 
FINANCEIRAS E DE NEGÓCIOS
-
Por meio de treinamento, assessoria 
personalizada e informações.
 
OBJETIVO: promover a gestão mais 
eficiente dos negócios e aumentar a 
segurança como empresárias, o que 
pode estimular a demanda por crédito.

EXPANDIR SUAS REDES DE 
CONTATO E MENTORIA

-
Por meio de plataformas digitais e 

presenciais, para estabelecer contato com 
líderes do setor, clientes em potencial e 
fornecedores, e encontrar as melhores 
práticas e oportunidades de melhoria 

entre pares e especialistas.
 

OBJETIVO: aumentar a confiança das 
mulheres como empresárias, fortalecendo 

suas habilidades empresariais e redes de 
apoio.

ESCALAR OS MODELOS 
DE NEGÓCIOS

-
Fortalecendo sua presença em cadeias 
comerciais regionais e mercados mais 
rentáveis para o crescimento de suas 

empresas.

DAR VISIBILIDADE
-
Apoiar iniciativas de marketing e a 
presença do negócio nas redes 
sociais. Reconhecer a gestão de 
empresárias com prêmios, menções e 
outras iniciativas. 

OBJETIVO: atrair a atenção de 
potenciais clientes, investidores e 
aliados estratégicos. Criar em outras 
empresárias o efeito de validação.

1

2

4

3

03

PRINCIPAIS OBJETIVOS DOS 
SERVIÇOS NÃO FINANCEIROS ÀS 

EMPRESÁRIAS 



PARA 
SABER 
MAIS:

Quem precisa se envolver?

Sistemas de 
computadores
para que os sistemas 
permitam o 
monitoramento dos 
serviços e a conexão com 
os produtos financeiros.

Agentes 
comerciais
para orientar as 
empresárias para os 
serviços adequados e 
servir como canais de 
conhecimento 
financeiro.

Setor 
financeiro
para compartilhar e 
levar as boas práticas às 
IFs em relação a 
serviços não financeiros 
e conduzir treinamentos. 

Alta 
direção
para liderar a transição 
estratégica.
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Programas de formação empresarial criados sem 
considerar as necessidades das empresárias. 

Falta de redes profissionais voltadas para o segmento de 
empresárias. 

Preconceitos de gênero. 

Menos acesso aos mercados. 

03

Bank of Palestine Strengthens Women-Owned Businesses and the 
Economy, Corporação Financeira Internacional (IFC).

Non-Financial Services: The Key to Unlocking the Growth Potential of 
Women-led Small and Medium Enterprises for Banks, Corporação 
Financeira Internacional (IFC). 

Report: Less is More: Experimental Evidence on Heuristics-Based Business 
Training in Ecuador, BID Invest.

Barreiras
relacionadas

Serviços 
NÃO FINANCEIROS

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/85ab284b-12a5-4345-ad8b-4a41131cf0d9/Bank_of_Palestine_Eval_Report_FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m6mdDM1
https://indd.adobe.com/view/0b78e68d-deeb-4a25-8470-dce34a695050/
https://www.idbinvest.org/en/publications/report-less-more-experimental-evidence-heuristics-based-business-training-ecuador
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Analisar a situação da perspectiva de gênero na instituição, que inclui políticas 
institucionais e práticas não discriminatórias de igualdade de gênero do talento humano 
(no recrutamento e desenvolvimento profissional); produtos e serviços destinados às 
mulheres; políticas de igualdade de gênero e trabalho flexível relacionadas à maternidade 
e paternidade; ambiente sem violência e assédio sexual; desenvolvimento de 
fornecedores e cadeias de valor; entre outros.

Objetivos de curto, médio e longo prazo, que incorporem atividades vinculadas a um 
orçamento para realizar mudanças e tenham o comprometimento da equipe.

Para caminhar para uma cultura voltada para resultados, que incorpore a 
perspectiva de gênero e faça medições e adaptações nos programas.

O QUE É? 

Incluir a perspectiva de gênero como parte da identidade 
da organização. 

Envolve mudanças culturais, de procedimentos, práticas, de 
comunicação e estratégias de talento humano. 

É um passo fundamental para atender às mulheres e suas 
empresas com sucesso. 

Transversalizar a perspectiva de gênero para promover 
a inclusão financeira e funcionar como modelo para 
outras IFs. 

Acompanhar os fornecedores e clientes em sua 
jornada por esse caminho, fortalecendo a perspectiva 
de gênero na cadeia de trabalho. 

Questões 
fundamentais 

Etapas

1

2

3

Diagnóstico

Plano de ação

Monitoramento e avaliação

PAPEL DOS BNDs 



A maioria dos bancos com programas lucrativos 
para mulheres tem o envolvimento da liderança 
executiva.

Em todos os níveis da organização deve haver 
compreensão e aceitação para atender o segmento 
de (PMEs pertencentes a) mulheres.

Sobre os principais elementos conceituais, a 
necessidade de ter produtos e serviços inclusivos 
em termos de gênero, além de desenvolvimento de 
conteúdo que inclua conhecimentos relacionados a 
preconceitos e habilidades para atender às 
empresárias. 

Como desenvolver uma estratégia de comunicação 
direcionada e com linguagem inclusiva para 
atender ao segmento de MPMEs de mulheres, 
evolução dos indicadores, mensagens da alta 
direção em apoio ao programa.

Entender o que o programa de MPMEs para 
mulheres precisa e o que incentiva a equipe a se 
envolver para fazê-lo funcionar. KPIs relevantes 
desagrupados por gênero devem ser instituídos 
para garantir o sucesso da estratégia no longo 
prazo. 

Estabelecer um programa de diversidade e inclusão 
dentro da organização, às vezes, é considerado um 
pré-requisito para criar um programa 
bem-sucedido para mulheres.

12

Transformação
INSTITUCIONAL 04

Elementos 
principais

COMPROMETIMENTO 
DA DIRETORIA

ENVOLVIMENTO 
DA EQUIPE

TREINAMENTO 
DE EQUIPE

COMUNICAÇÃO 
INTERNA CONSTANTE

FORTALECIMENTO 
DE SISTEMAS E 
INDICADORES-CHAVE
DE DESEMPENHO (KPI,
da sigla em inglês)

ALINHAR A 
ESTRATÉGIA 
EXTERNA COM 
A INTERNA



Quem precisa se envolver? 

Sistemas de 
computadores
Para garantir que o monitoramento 
de indicadores desagrupados por 
gênero seja incluído na transição 
institucional.

Agentes 
comerciais
Para que se empoderem e entendam 
a importância de serviços e produtos 
adequados para as empresárias, com 
tratamento profissional adequado.

Recursos 
humanos
Para analisar os processos de 
atração, seleção, contratação e 
treinamento de pessoal; 
programas de mentoria e 
coaching; promoções; 
consideração das diferenças 
salariais, etc.

Comunicação
Estabelecer diretrizes inclusivas de 
comunicação interna e externa com 
perspectiva de gênero.

Sistema 
financeiro
Para transferir a estratégia para 
todos os parceiros da IF.

Alta 
direção
Para liderar a mudança 
estratégica, motivar e envolver 
o restante da equipe.

Driving Change: Achieving Gender Balanced Leadership in Financial 
Services, Financial Alliance for Women.

Global Business Case Tool for Financial Services Providers, Financial 
Alliance for Women.

Gender Self-Assessment Toolkit for Financial Service Providers, Fundo das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento de Capitais (UNCDF).

13
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PARA 
SABER 
MAIS:

Transformação
INSTITUCIONAL

https://financialallianceforwomen.org/download/driving-change-achieving-gender-balanced-leadership-in-financial-services/
https://financialallianceforwomen.org/download/womens-market-business-case-tool/
https://www.uncdf.org/article/4823/gender-self-assessment-toolkit-for-financial-service-providers
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Impacto dos choques financeiros no 
FINANCIAMENTO DAS 
MPMEs DE MULHERES

MAIS EXPOSIÇÃO EM 
SITUAÇÕES DE CRISE

MENOS ACESSO A 
FINANCIAMENTO 

Sobrerrepresentadas nos setores mais vulneráveis em 
momentos de crise, como os serviços. 

Menor capacidade de absorção de choques 
financeiros, o que as impede de subsistir por vários 
meses sem receita, devendo também fazer 
investimentos para se adaptar às novas formas de 
funcionar. 

Dupla carga socialmente imposta, uma vez que se 
somam tarefas domésticas e de cuidados de pessoas.

Aumento de casos de violência de gênero, que 
abalam sua capacidade econômica.

Elementos
essenciais 

Endurecimento das barreiras estruturais ao acesso 
e uso de produtos financeiros, o que aumenta a 
desigualdade de gênero.

Limitação da oferta: as IFs, com menos recursos 
disponíveis devido à crise, reforçam sua preferência 
pelas MPMEs de homens, considerando-as menos 
arriscadas.

Redução da demanda: por prudência e aversão ao 
risco, falta de programas de educação financeira e 
limitações de tempo.

Papel dos BNDs 

Monitoramento do acesso das MPMEs de mulheres 
a financiamento e medidas de emergência durante 
e após eventos de crise.

Atualização da tecnologia para oferecer serviços 
digitais eficientes, com processos simplificados.

Inclusão da perspectiva de gênero na criação de 
novos programas, especialmente aqueles que 
buscam melhorar a digitalização das MPMEs ou 
sua inserção nas cadeias de valor.

Promoção da participação das MPMEs de mulheres 
na recuperação econômica do país por meio do 
acesso ao financiamento para manutenção da 
atividade, vagas de emprego, demanda por insumos, 
etc.

Oferta de produtos e serviços financeiros com 
perspectiva de gênero, especialmente garantias.



PARA 
SABER 
MAIS:

Quem precisa se envolver? 

Sistemas de 
computadores
Para permitir a digitalização de 
transações e relacionamentos 
financeiros.

Setor 
financeiro
Para promover essas intervenções 
também na IF. Para criar alianças com 
Fintechs e outros agentes fundamentais 
para a nova forma de atuação.

Alta 
direção
Para apoiar a mudança 
estratégica.

On the front line: The global economic impact of COVID-19 on women, AXA.

Responding to COVID-19, Accenture.

Acciones de la Banca de Desarrollo frente a la Crisis, Associação 
Latino-americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento 
(ALIDE).
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PRINCIPAIS INTERVENÇÕES 

Dados desagrupados por gênero,  para 
monitorar o acesso das MPMEs de mulheres às 
intervenções para enfrentar a crise econômica 
e projetar intervenções específicas que 
atendam às necessidades concretas das 
empresárias durante a crise.

Garantias e financiamento  adaptados aos 
setores mais afetados, em que as MPMEs de 
mulheres estejam sobrerrepresentadas. Incluir 
produtos financeiros para cobrir necessidades 
pessoais, como assistência médica, 
financiamento educacional e serviços para o lar 
(aluguéis, financiamento de imóveis). 

Serviços não financeiros  relacionados com as 
necessidades resultantes da pandemia: 
treinamento para a adaptação das empresas às 
exigências sanitárias, recursos em situações de 
violência de gênero, ferramentas de 
gerenciamento de estresse, etc.

Digitalização de serviços financeiros, o que 
reduz o tempo das transações, permite acesso 
sem necessidade de deslocamento até a 
agência, oferece horários flexíveis e reduz 
custos. Isso deve ser combinado com o banco 
presencial, para não ampliar uma lacuna dupla 
(de gênero e tecnologia).   

Formação em digitalização, tanto para os 
clientes, para que digitalizem seus processos 
de compra e venda, e seu relacionamento com 
as IFs, quanto para funcionários, para que 
saibam como lidar e oferecer produtos por 
outros canais além do presencial. Isso inclui 
treinamento em cibersegurança, fraude e 
comportamentos de risco. 

Informação centralizada e simplificada  de 
ajuda e oportunidades de financiamento 
durante e após a crise da COVID-19. 

https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com%2F9bb7b94b-051a-4a8f-9f02-290dea450d2d_axa_women_covid_v3.1.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-118/Accenture-COVID-19-Banking-Rapid-Response.pdf#zoom=40
https://www.alide.org.pe/wp-content/uploads/2020/06/ACCIONES-BD-3.pdf





