
ERRADICAÇÃO 
DA POBREZA

Desafio
Apesar de haver um progresso acentuado na redução da pobreza nas últimas décadas, ainda há um número 
inaceitavelmente elevado de pessoas que lutam para suprir suas necessidades básicas. A falta de acesso aos 
serviços financeiros constitui um grande obstáculo para o desenvolvimento no mundo de hoje. Este desafio 
aplica-se tanto ao Quênia como à Etiópia. A maior concentração de pessoas pobres no mundo se concentra 
em áreas rurais, onde há pouca educação e está empregada no sector agrícola. A fim de erradicar a pobreza em 
todas as suas formas em toda a parte, é necessário assegurar que todos os homens e mulheres tenham acesso 
a serviços financeiros, incluindo microfinanças.

Rumo a uma Solução
O projeto de Desenvolvimento de Microfinanças para Melhoria da Condição de Vida apoiado pela Agência de 
Cooperação de Intercâmbio da Noruega (Norec), tem como objetivo promover o acesso ao financiamento 
para pequenos agricultores, famílias de baixa renda e micro e pequenas empresas através de micro finanças 
sustentáveis e inclusivas. Desenvolvendo produtos e serviços financeiros que atendem as necessidades dos 
clientes, e melhoram o atendimento ao consumidor, e fornecendo serviços financeiros tecnológicos e de ca-
pacitação eficiente, a Agência de Desenvolvimento K-Rep, do Quênia, e a Wasasa Microfinance, da Etiópia, têm 
como objetivo atingir a inclusão financeira e oferecer serviços financeiros a segmentos mais vastos da popu-
lação. Ambas instituições, a Agência de Desenvolvimento do K-Rep e a Wasasa Microfinance, trabalham com 
micro finanças, intercâmbio de funcionários, disseminando conhecimento, competências e experiência que 
promovem a inclusão financeira na região. A iniciativa contribui para alcançar o objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 1 (Erradicação da Pobreza), especificamente o objetivo 1.4, melhorando o acesso a serviços finan-
ceiros para pessoas de baixa renda.

Os principais resultados do projeto incluem um aumento no grau de inclusão financeira das pessoas 
de baixa renda. O desempenha do papel da tecnologia nas micro finanças varia muito entre os dois 
países, e as instituições aprenderam a importância da tecnologia como ferramenta para os serviços 
financeiros.

Dado que o Quênia e a Etiópia têm abordagens à microfinanças muito distintas, todos os participantes de ambas as 
instituições estão expostos a novas perspectivas sobre essas abordagens, e as instituições aprenderam novas compe-
tências na gestão de carteiras e adquiriram conhecimentos sobre os procedimentos de reembolso. Pelo lado pessoal, os 
participantes no intercâmbio relatam níveis mais elevados de confiança, maior flexibilidade e adaptabilidade e melhores 
competências em questão de comunicação e de línguas.

A metodologia chave utilizada neste projeto é o intercâmbio recíproco de profissionais no âmbito da cooperação entre 
instituições privadas. No período de 2018 a 2020, vinte funcionários, dez da Agência de Desenvolvimento K-Rep no Quê-
nia e dez da Wasasa Microfinance na Etiópia, participaram de intercâmbios durante um período mínimo de sete meses. 
Os funcionários foram recrutados internamente. Eles também tinham um mínimo de três anos de tempo de contrato 
restante quando participaram. Estes dois fatores aumentam as hipóteses de resultados sustentáveis. Para que o programa 
tenha um impacto amplo e a longo prazo, um número considerável de funcionários terá de participar no programa 
de intercâmbio para substituir aqueles que abandonaram as instituições devido ao atrito natural. Os funcionários que 
participam de um intercâmbio são recrutados de departamentos distintos das instituições, a fim de garantir que haja 
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diversidade de experiências, o que, consequentemente, conduz à melhoria 
e ao aumento da produtividade a nível institucional.

Várias outras medidas também foram tomadas para aumentar as possibi-
lidades de resultados sustentáveis. Estas etapas incluem: Participação dos 
funcionários em programas de intercâmbio com um mentor para garantir 
uma melhor integração e transferência de conhecimento em seu novo 
local de trabalho, oferecer treinamento às equipes não participantes dos 
programas de intercâmbio, e registrar as lições aprendidas.

O conceito de facilitação da Norec para a cooperação triangular está bem 
estabelecido. Fornece fundos às instituições que recrutam funcionários 
para o projeto, bem como fundos para o desenvolvimento. A Norec pla-
neja reuniões, realiza revisões de projetos a médio prazo e fornece forma-
ção aos participantes em programas de intercâmbio, bem como aos que 
coordenam os programas. O conceito de intercâmbio recíproco de funcio-
nários qualificados numa variedade de sectores é um modelo altamente 
versátil para melhorar as competências, os conhecimentos e a capacidade. 
O foco na reciprocidade e no desenho horizontal do projeto são aspectos 
inovadores. Ambas instituições identificam as lacunas que o intercâmbio 

lhes ajudará a preencher. Alguns dos objetivos que as instituições privadas 
visam atingir são específicos a cada instituição. Outros são objetivos em co-
mum. Ambos os parceiros contribuem com seus respectivos pontos fortes 
e aprendem uns com os outros. Os projetos geralmente são concebidos 
com base na transferência de tecnologias de um doador para um benefici-
ário. Mas o reconhecimento do valor da experiência coletiva garante maior 
propriedade e participação na sustentabilidade do projeto.
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