
 

 

Evento Setorial: 

“Novos Negócios em Serviços Financeiros para Base da 

Pirâmide” 

Relatório Final 



Apresentação 

Para engajar mais atores relevantes, gerar conexões, ideias e propostas de ações, foram criados pela 

Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) os Eventos Setoriais. Uma série de 

encontros que reúnem organizações de um determinado setor que atuam seja no estimulo ao 

empreendedorismo ou na construção de atividades e/ou políticas para as classes C D e E do Brasil.  

 

O Itaú Microcrédito foi nosso parceiro e patrocinador no evento de serviços financeiros realizado 

em março de 2013.  

  

 

 

O evento 



Apresentação 

Negócios com o objetivo de impactar positivamente a base da pirâmide têm ganhado força nos últimos 

anos e despertado o interesse de diversos atores como empreendedores, academia, investidores, 

incubadoras, aceleradoras, corporações e governo. No entanto, a atividade de cada um desses atores no 

apoio ao empreendedorismo para as classes menos favorecidas do país ocorre em diferentes níveis de 

engajamento e variam de acordo com o setor de atuação.  

 

Em 2011, a ANDE realizou o primeiro evento setorial, em Saúde, que contou com a presença de 25 

participantes entre empreendedores, investidores, academia, organizações do setor de saúde e médicos. 

Com a boa avaliação do encontro e a percepção da necessidade de mais discussões no mesmo estilo, 

pesquisamos na nossa rede os tópicos de maior interesse e definimos para 2013 os seguintes setores: 

Serviços Financeiros, Habitação e Tecnologia.  

 

 

Contexto 

 



Apresentação 

Todos os setores escolhidos apresentam uma grande oportunidade de gerar novos negócios com 

impacto social. A classe C D e E do país ainda precisa de mais produtos e serviços especializados e de 

profissionais com conhecimento das necessidades do setor para criar novas soluções a fim de atender 

esse público.  

 

No setor de serviços financeiros levantamos as seguintes necessidades:  
 

Grande mercado, pouco atendido: 

– 40% da população não possui conta bancária 

– Poucos modelos bem sucedidos, fora do microcrédito 

 

Potencial para impacto social: 

– Aumenta quantidade e estabilidade de renda 

– Permite acesso a outros produtos/serviços importantes 

 

Precisamos de soluções criativas: 

– Contexto socioeconômico traz necessidades e desafios específicos (conveniência, segurança, informalidade, escolaridade) 

– Avanços tecnológicos trazem novas possibilidades 

– Ambiente regulatório muito complexo 

 

Pouca articulação entre atores diferentes: 

– Faltam espaços para juntar expertises sociais, tecnológicos e de gestão 

 

Setor: Serviços Financeiros 



Apresentação 

A ANDE, em parceria com o Itaú Microcrédito, desenvolveu o evento:  

 

“Novos Negócios em Serviços Financeiros para a Base da Pirâmide” 

 

 

Os objetivos foram: 

 

• Explorar as necessidades dos públicos da base da pirâmide para serviços financeiros  

• Identificar soluções inovadoras na oferta de produtos e serviços para esses públicos 

• Criar redes de conhecimento dentro do tema 

 

 

 

Evento Setorial: Serviços Financeiros 



O evento 

 

 

 

 

Data: 14 de Março de 2013 

Local: The Hub Bela Cintra, São Paulo – SP 

Horário: 8h30 às 12h30 

 

 

 

Detalhes 



O evento 

O evento contou com 54 participantes. Confira abaixo a lista de quem esteve no encontro: 

 

  

 

 

 

 

Participantes 

Adriene Garcia 

Banco Pérola 
sócia-fundadora 

 

Aline Magrini 

Itaú 

  

Amanda Soldani 

CDI Lan 
CDI Ventures 

  

Ana Maria Marques Lima 

Natura 

  

Anna Lívia 

Move Social 

  

Camilla Junqueira 

Endeavor 
Gestora Programa  

Visão de Sucesso 

 

Carlos Rollo 

Pagpop 

  

Carlos Ximenes 

Itaú 
Presidente Conselho 

Itaú Microcrédito 

 

Cassio Aoqui 

Ponte a Ponte 
Sócio 

  

Célia Cruz 

ICE 
Diretora Executiva 

  

Daniel Izzo  

Vox Capital 
Sócio-fundador 

 

Daniela Von Oterloo 

Itaú 
Microcrédito Empresas 

  

Deise de Cássia Hajpek 

Ashoka 
Gestora de busca e seleção de 

empreendedores  

 

Diego Paim 

Kailo 
Sócio 

  

Edgard Barki 

FGV 
Professor de negócios para base da 

pirâmide 

 

Erik Cavalcante 

Vox Capital 
Sócio 

 

Fernanda Bianco 

Itaú 
Área de Seguros - Diretora pessoa 

física 
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Participantes 

Fernanda Tambellini 

Next Billion Brasil 
Jornalista Brasil 

 

Fernando Grisi 

Fórum de Jovens 

Empreendedores 
Coordenador de capacitação 

  

Frederico Celentano 

Itaú 
Microcrédito Empresas 

 

Giovana Sgreccia 

Itaú 
Microcrédito 

 

Graziella Comini 

Universidade de São Paulo 
Coordenadora do Ceats 

 

Guilherme de Almeida Prado 

Konkero 
Sócio-fundador 

 

Gustavo Pimentel 

Sitawi 
Sócio 

  

Heiko Hosomi Spitzeck 

Fundação Dom Cabral 
Gestor da área de negócios 

sustentáveis 

  

Heloise Vedovello Cacavallo 

Itaú 
Microcrédito 

  

Isabel Gomes 

Itaú 
Marketing 

 

Jared Miller 

EFL 
Latin America Director 

  

Julia Vieira de Andrade 

Dias 

Endeavor 
Projeto Visão de Sucesso 

 

Juliana Baptistella 

Itaú 
Microcrédito 

  

Julio Alexandrino 

Derraik & Menezes 
Advogado 

  

Kim Machlup 

MOV Investimentos 
Gestora  

  

Lucas Zucco Schneider 

Itaú 

  

Lúcio Junior 

Sebrae Nacional 
Acesso a novos mercados e 

serviços financeiros 

  

Luiz Fernando Laranja 

Kaeté Investimentos 
Sócio 

 

Márcio Campos 

Pagpop 
Fundador 

 

Marco  Mantovani 

Business for Social 

Responsibility 
Gerente 
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Participantes 

Marcos Gianotti 

Itaú 
WMS - Plataforma de Inovação  

  

Maria Amélia 

ICE 

 

Maria Cavalcanti 

First Impact 
sócia-fundadora 

 

Mariana Páal Fernandes 

Artemisia 
Coordenadora Relações Institucionais 

 

Marina Bichata 

Itaú 

  

Mário Mattos 

Plano CDE 
Sócio-diretor 

  

Paulo Camargo 

Fundação Dom Cabral/ ECGO 
Pesquisador de negócios sociais 

  

Pedro Vitoriano 

Projeto Brasil 27 
Gestor do projeto 

 

Randall Kempner 

ANDE 
Diretor executivo 

  

  

Rebeca Rocha 

ANDE 

Coordenadora polo 

Brasil 

 

Renato Sabato 

EFL 

  

Tatiana Fonseca 

Quintessa 
Sócia 

  

Thomas Rabe 

Vai Voando 
Sócio 

 

 

Tiago Dadalto 

Kailo 
Sócio 

 

Valdemar Oliveira 

(Maneto) 

Fundação Avina 
Diretor Negócios de Impacto 

  

Vanessa Ho 

Sitawi 

 

Vivianne Naigeborin 

Potencia Ventures 
Strategic Advisor 

 



O evento 

1) Antes do Evento: 

- Coleta das expectativas dos participantes e dos principais tópicos que gostariam de discutir 

sobre o setor 

 

2) Durante o evento: 

- Palestra com apresentação de dados sobre o setor nacionalmente e internacionalmente 

- Painel com empreendedores que estão atuando no setor de serviços financeiros focados para a 

base da pirâmide 

- Atividade para detalhar mais alguns tópicos de discussão sobre o setor de serviços financeiros 

- Networking 

 

3) Após o evento: 

- Avaliação dos participantes sobre o evento 

- Coleta de sugestões sobre continuidade das discussões 

 

Metodologia 



O evento 

1) Antes do Evento: 

- Coleta das expectativas dos participantes e dos principais tópicos que gostariam de discutir 
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3) Após o evento: 

- Avaliação dos participantes sobre o evento 

- Coleta de sugestões sobre continuidade das discussões 

 

Metodologia 



O evento 

Foi enviado aos participantes, uma semana antes do evento, um email com as seguintes questões: 

1) Qual a sua expectativa com o evento? 

2) Como você vê o setor de serviços financeiros para BoP no Brasil? 

3) Qual o principal desafio do setor? 

4) Cite 2 tópicos que você gostaria de debater em mais profundidade? 

 

As principais respostas foram: 

1) Expectativas: 

- Conhecer atores que estão trabalhando nesse setor 

- Conhecer novidades em negócios e produtos do setor 

- Obter informações sobre consumo e perfil da classe CDE 

- Trocar experiências 

 

2) Quais as percepções do setor para a BoP? 

- Não conheço muito além do microcrédito 

- Ainda é inexistente 

- Precisa de diversificação de produtos e serviços 

- Setor muito regulado e complexo, sem muito apoio do governo 

- Linguagem  usada não se comunica com o público da BoP 

 

 

1) Antes do evento 



O evento 

3) Quais os desafios do setor para trabalhar com BoP? 

- Entender melhor o impacto social gerado 

- As instituições financeiras ainda precisam entender mais esse público 

- Necessidade de mais colaboração entre as instituições e atores do setor 

- Criar produtos e serviços simples com comunicação  direcionada e customizada para esse público 

- Reduzir as barreiras regulatórias e ter mais incentivos do governo 

 

 

4) Tópicos que gostaria de discutir: 

- Criação de produtos e serviços além do microcrédito 

- Ver casos de empreendedores atuando com o assunto 

- Mensurar e estimular impacto social nesse setor 

- Entrada nesse mercado e atuação com base da pirâmide 

- Desenvolvimento de interação entre diversos setores (ex: empresas e negócios sociais) 

- Apoio ao desenvolvimento de novos negócios nesse setor 

- Suporte aos empreendedores para que tenham mais escala no seu negócio 

- Redução de barreiras regulatórias 

1) Antes do evento 



O evento 
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Metodologia 



O evento 

Para alinhar a expectativa dos organizadores e a dos participantes, estruturamos o evento da seguinte forma: 

8h30 – 9h: Welcome coffee  

9h – 9h30: Boas vindas 

• Rebeca Rocha, coordenadora do polo ANDE Brasil 

• Carlos Ximenes de Melo, Presidente do Conselho do Itaú Microcrédito 

9h30 – 9h50: Palestra: “Demanda - O perfil financeiro da Classe CDE” 

• Mário Mattos – Sócio-diretor do Plano CDE  

9h50 – 10h10: Palestra “Os desafios e oportunidades dos negócios que atuam com a base da pirâmide” 

• Randall Kempner, diretor executivo, Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) 

10h10 – 11h20: Painel: “Novas tecnologias, produtos e serviços que estão contribuindo para impacto social do setor financeiro” 

• Guilherme Almeida, fundador da Konkero 

• Márcio Campos, fundador do Pagpop  

• Adriene Garcia Marins, sócia do Banco Pérola 

• Rebeca Rocha, Coordenadora do Polo ANDE Brasil (moderadora) 

11h20 – 12h15: Rodas de discussões– “Implementando as novas oportunidades”  

12h15 – 12h30: Fechamento e coffee break 

 

2) Durante o evento 



O evento 

 Palestras: 

• Mário Mattos, do Plano CDE, foi o primeiro palestrante do dia e explorou um pouco o perfil da classe 

CDE com relação ao uso de mecanismos financeiros, meios de pagamentos e serviços disponíveis; 

• Randall Kempner, da ANDE, veio logo após, trazendo alguns exemplos de organizações que estão 

atuando com a BoP em outros países e alguns desafios enfrentados; 

• O link para as apresentações pode ser encontrado aqui. 

 

 

2) Durante o evento 

Carlos Ximenes 

Presidente Conselho Itaú Microcrédito 
Mário Mattos 

Sócio-diretor do Plano CDE 

Randall Kempner 

Diretor Executivo da ANDE 

https://www.dropbox.com/sh/2fugzbwino5r4c5/aaTfyjM7gU


O evento 

 Painel com empreendedores: 

Logo após as palestras, realizamos um painel com 3 empreendedores que 

desenvolveram produtos e serviços para a base da pirâmide.  

 

Participantes do painel 

• Adriene Garcia: sócia do Banco Pérola 

• Guilherme Almeida: sócio da Konkero 

• Márcio Campos:  sócio do PagPop 

• Rebeca Rocha: polo ANDE Brasil (mediadora) 

 

Alguns pontos levantados por eles foram: 

• A dificuldade de apoio governamental  que tiveram no estágio inicial 

do negócio;  

• A relevância da ação de aceleradoras para o seu acesso a mercados, 

mentores e investidores; 

 

 

2) Durante o evento 



O evento 

 Dinâmica em grupo e networking: 

A última etapa do dia foi estrturada para os participantes se reunirem para discutir 4 tópicos específicos ou outros 

assuntos que tivessem interesse no momento.  Os tópicos foram sugeridos com base nas respostas enviadas 

anteriormente por email: 

• Oportunidades e desafios do setor 

• Insights que tive até agora 

• Produtos e Serviços 

• A influência das grandes instituições  

• Nova conversa 

Nessa parte, muitos participantes priorizaram o networking, abordando os palestrantes e empreendedores presentes. 

Percebemos que naquele momento, a necessidade das pessoas era de realizar conexões com os novos contatos, 

esclarecer dúvidas e marcar posteriores conversas.  

Os tópicos levantados acima servirão como base para conversas futuras que, de acordo com as avaliações pós-evento, 

é uma ação de interesse dos participantes. 

 

2) Durante o evento 



O evento 
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Metodologia 



O evento 

No final do evento pesquisamos com os participantes feedback referentes às apresentações, qualidade do 

evento e sugestões de próximos passos.  

 

Uma segunda pesquisa foi enviada por email para colher mais detalhes sobre próximos passos e sugestões 

de ações para dar continuidade às conversas sobre o tema.  

 

As repostas foram as seguintes: 

 

 

 

3) Após o evento 

Atingiu muito 
as 

expectativas 
55% 

Atingiu pouco 
as 

expectativas 
5% 

Regular 
20% 

Superou as 
expectativas 

20% 

O evento atingiu suas expectativas? 



O evento 

3) Após o evento 

ANDE  
Randall 

Kempner 
20% 

Painel  

empreendedores 
25% 

Plano CDE 
Mário Mattos 

45% 

Não 
responderam 

10% 

Qual apresentação foi a mais relevante? 

Sim 
50% 

Não 
11% 

Não 
responderam 

39% 

Fez novos contatos durante o evento? 



O evento 

3) Após o evento 

 Carga horária 

do evento 

 Palestrantes 

Os participantes também avaliaram a satisfação deles com relação a 6 tópicos.  
(Considerando 1 o menor nível de satisfação e 5 o maior nível.) 



O evento 

3) Após o evento 

 Comunicação 

antes do evento 

 Logística e 

coffee 



O evento 

3) Após o evento 

 Participantes do 

evento 

 Local do evento 



O evento 

3) Após o evento 

Comentários gerais sobre o evento 

 Pontos postivos: 

• O networking foi muito bom 

• O foco setorial do evento foi importante 

• Novos atores participando desse tipo de 

conversa 

• As palestras foram muito interessantes 

• Organização do evento muito boa 

• Horários bem definidos e cumpridos 

 Pontos negativos: 

• Alguns problemas técnicos (projetor 

falhando) 

• A dinâmica no final poderia ter sido um 

pouco mais formal para não deixar os 

participantes desfocarem 

• Muita interferência durante o painel com 

os empreendedores 

• Poderia trazer mais coisas novas 

 

 



Próximos Passos 

Depois do evento, quais os principais desafios do setor para atuar com a BoP? 

• Inovar na oferta de produtos e serviços. Garantir que sejam acessíveis para a BoP 

• Não importar modelos sem antes entender a real necessidade desse público 

• Reduzir barreiras regulatórias: pouco engajamento de grandes bancos, ausência de atores 

governamentais no debate. Promover discussões com governo e Banco Central para que haja 

modernização, benefícios fiscais nos serviços 

• Criar mecanismos autorregulatórios para que não se repita a mentalidade de marketing de muitas 

empresas financeiras, sobretudo os bancos, que chegam a ser mais atravessadores do que 

intermediários (inserir, realmente, a responsabilidade social corporativa na cultura dessas 

empresas, trabalho de longo prazo) 

• Desenvolver modelos de negócio economicamente viáveis. Alto custo de transação em operar com 

o segmento, negócios ainda sem maturidade, ajudá-los a ganhar escala e torná-los prontos para 

receber investimentoss 

• Educação e Formação de Facilitadores de Empreendedorismo 

 



Próximos Passos 

O que pode ser feito para dar continuidade ao tema? 

 Virtual: 

• Desenvolver uma plataforma colaborativa virtual 

• Criar fóruns com tópicos específicos 

• Estimular discussões online  

• Fazer webinars períodicos com diferentes atores desse setor para manter o tema em pauta e 

gerar novas ideias 

 

 

 Presencial: 

• Fazer um próximo painel com o poder público 

• Reunir um grupo menor entre os atores que participaram e fazer um workshop para 

desenvolver um plano de ação 

• Fazer um segundo evento com conversas estruturadas, mesas de debates e incorporando o 

feedback desse primeiro evento 



Próximos Passos 

• Modelos de negócios 

• Mecanismos de capitação de recursos ou assistência técnica existentes para custear o 

desenvolvimento de modelos inovadores 

• Outros casos práticos de serviços financeiros para baixa renda 

• Discutir ecossistema a partir de um mapeamento atualizado sobre os principais atores do setor de 

empreendedorismo no país 

• Educação 

• Habitação 

• Novas tecnologias para pessoas de baixa renda 

• Saúde 

• Empreendedorismo 

Que outros tópicos você gostaria de discutir? 



Próximos Passos 

O que você e/ou sua organização pretendem fazer ou estão fazendo para 

enfrentar esses desafios? Que tipo de apoio você gostaria de ter? 

Alguns exemplos: 

 

Vox Capital: Prospectando e investindo em empresas que desenvolvem soluções financeiras para a 

BoP 

  

ponteAponte: Mergulhando agora no mundo dos serviços financeiros para as classes CDE. 

Realizaremos o Prêmio Citi Melhores Microempreendimentos, com foco em microfinanças. 

Esperamos, por meio dessa premiação, divulgar e promover as microfinanças sustentáveis. 

 

Projeto Brasil 27: Estamos pesquisando negócios sociais de referência e queremos divulgar seus 

modelos de negócio e soluções para que mais empreendedores se inspirem em seus exemplos. 

 

Sitawi: A SITAWI tem um produto de empréstimos para negócios sociais (com ou sem fins lucrativos), 

mas o funding é restrito, por isso é difícil escalar. Como os clientes / beneficiários não se enquadram 

no conceito de microcrédito produtivo orientado, não é possível captar o funding da mesma forma que 

fazem as MFIs.  

 

Konkero: Estamos justamente tentando desenvolver uma forma de distribuir serviços financeiros para 

baixa renda de uma forma "fair" em larga escala. Gostaria de ter apoio de outras experiências que 

existem no mundo. 



Contatos 

Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) 

 

Rebeca Rocha 
Coordenadora Polo ANDE Brasil 

rebeca.rocha@aspeninst.org 

www.aspeninstitute.org/andebrazil 

 

 

Itaú Unibanco 

 

Giovana Milani Sgreccia 
Itaú Microcrédito 

giovana.sgreccia@itau-unibanco.com.br 

www.itau.com.br/microcredito 
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