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Excelente planejamento estratégico, clara orientação ao cliente e capacitação permanente do staff resumem 

as melhores práticas observadas em Instituições Financeiras (IFIs) top avaliadas por MicroRate na África e Ásia. 

 

Planejamento estratégico 

 

A ótima e oportuna planificação começa com a identificação de 

indicadores financeiros e/ou sociais que materializam a missão. Com 

sua incorporação e acompanhamento em relatórios periódicos se 

facilita para a alta direção uma melhor ferramenta para o 

cumprimento de objetivos. Melhor ainda se a cada área da 

organização se vê envolvida e assignadas as metas correspondentes. 

 

Embora resulte comparativamente mais caro dentro da planificação 

financeira, os benefícios amplamente compensam o gasto de assignar, 

por exemplo, uma equipe de controle em cada filial como um 

funcionário responsável em finanças além de outro em riscos e em 

auditoria. De fato, para a IFI este investimento em um aparentemente 

maior número de funcionários lhe permitiu uma boa aplicação da 

metodologia creditícia e, portanto, excelentes resultados na qualidade 

de suas colocações. Além disso, diminuiu a probabilidade de eventos 

fraudulentos.  

 

Orientação ao cliente 
 

As entidades financeiras líderes mostram em comum uma bem definida e 

consistente orientação em relação ao cliente. Os estudos de mercado e 

pesquisa de satisfação são recorrentes a fim de fortalecer a oferta de serviços 

financeiros e não financeiros (de oferecê-los). Tipicamente, a área de Marketing 

é quem lidera este esforço que obtém múltiplos benefícios não só para o 

cliente, mas também para a entidade financeira. 

 

Um monitoramento permanente do desenvolvimento de produtos através de 

estudos de mercado e pesquisas de satisfação combinado com visitas de 

campo a seus clientes  resultaram  cruciais  para  coletar as experiências de 

“primeira mão” e de modo objetivo. Os resultados destes estudos são 

cuidadosamente analisados a fim de detectar novas necessidades e debilidades 

na oferta de serviços da IFI. 

 

Intercambiando as melhores práticas da África e Ásia 
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A adaptação às necessidades do mercado se tornou uma vantagem diferenciadora nestas IFIs top em relação 

a seus competidores. Prestatários da área rural, do segmento jovem ou sênior para os quais adaptam seus 

serviços e canais foi sumamente produtivo. Assim também a incorporação de serviços não financeiros que 

promoveu uma certeira fidelização. 

 

O risco adicional que sugerem grupos de população vulneráveis é compensado com alianças estratégicas e 

fundos de garantia. 

 

Gerar confiança em clientes resultou fundamental. Fomentar uma relação de bem estar mutuo foi crucial para 

assegurar que, por exemplo, o portfólio de créditos se mantenha com excelentes níveis de qualidade. 

 

Capacitação do staff 

 

Nas IFIs top avaliadas observou-se um incomum sólido e bem 

estabelecido compromisso de seus funcionários com a missão, promovido 

por um significativo sentimento de pertença à organização. Um sistema 

constante de capacitação a todo nível além da avaliação periódica do staff 

que combina aspectos quantitativos e qualitativos alinhados à missão lhes 

permitiu assegurar de uma forma eficaz o alcance de objetivos. 

 

Um sistema de comunicação fluente entre a alta gerência e o resto do staff 

permitiu monitorar de perto as atividades da IFI e obter um conhecimento 

completo dos problemas em campo, incluindo assuntos vinculados a 

temas de risco ou de auditoria, assim como queixas do cliente ou temas 

relacionados com a gestão do recurso humano. 

 

Este conhecimento positivo do desempenho operativo também fortaleceu a tomada de decisões e o bom 

governo corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 


