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Missão da Kiva 

Fundada em 2005, a Kiva opera um website onde seus Parceiros podem anunciar empréstimos 
sem taxa de juros financiados por emprestadores em todo o mundo. A Kiva trabalha com 
diversas organizações, incluindo instituições de microfinanças (IMFs), empresas sociais e 
organizações sem fins lucrativos. Estas organizações estão ligadas por um forte compromisso de 
atender as necessidades dos populações pobres, vulneráveis, e/ou excluídas, seja através de 
serviços financeiros ou usando o crédito para expandir o acesso a produtos e serviços úteis.  

Histórico 

A Missão da Kiva é conectar pessoas, através de crédito, para aliviar a pobreza. 

(Dados de junho de 2017. Visite www.kiva.org/about para obter cifras atualizadas.) 

Desde 2005:  

Parceiros em 83 países 

US$1 bilhão em empréstimos 

97% taxa de reembolso 

420 Parceiros 

1,6 milhões  de emprestadores 2,4 milhões  de mutuários financiados 
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Como a Kiva funciona? 

A Kiva determina uma linha de crédito para cada Parceiro que permite que levantem fundos 
através do website da Kiva (www.kiva.org). 

• Uma linha de crédito é o valor máximo que um Parceiro poder ter com a Kiva, e funciona de 
maneira semelhante a um fundo rotativo.  

• Uma linha de crédito de um Parceiro pode variar de US$50.000 a US$4 milhões, 
dependendo do nível de parceria atribuído pela Kiva. Consulte a página 17 para obter mais 
informações. 

• Independentemente do nível de parceria, todos os Parceiros angariam fundos da mesma 
maneira – publicando empréstimos no website Kiva para emprestadores individuais os 
financiem. A seção a seguir fornece mais detalhes sobre como funciona o website da Kiva. 

• Espera-se que um Parceiro, em seus 12 primeiros meses no website da Kiva, publique 
empréstimos iguais à sua linha de crédito inicial aprovada. A Kiva então, aumenta a linha de 
crédito conforme as necessidades financeiras e a capacidade operacional aumentam. 

 

Website da Kiva 

Todos os meses, os Parceiros publicam milhares de perfis de empréstimo no website da Kiva. 
Os Parceiros podem publicar empréstimos para mutuários individuais ou para grupos, incluindo 
cooperativas, pequenas e médias empresas, grupos de solidariedade e bancos comunais. 

http://www.kiva.org/
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Temos aqui detalhes de um perfil de um mutuário individual: 

Perfil do Empréstimo 

Foto do 
mutuário 

Parceiro 

História do 
mutuário 

Condições do 
empréstimo 

Valor do 
empréstimo 

  

Gulzira, 37 anos, é casado.  Ela é uma mãe de 4 filhos muito feliz. Ela tem um 
diploma de ensino médio e ganha a vida pela criação de gado e cultivando a 
terra. Através de seu trabalho árduo, ela possui 6 vacas, 10 ovelhas e 4 
cavalos. Ela cultiva alfafa para a venda em um terreno de 1,35 ha. Ela vende 
o leite. Hoje, o negócio dela realiza um lucro de 6.000 som Quirguiz (KGS) 
por mês. 
 
Para desenvolver o seu negócio ainda mais, Gulzira apresentou a [parceiro] 
Bai Tushum Bank para um empréstimo de 50.000 som Quirguiz (KGS) para 
comprar 10 ovelhas para lã e reprodução. Ela planeja para reinvestir o lucro 
do empréstimo no seu negócio e para comprar móveis de cozinha. 
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Os emprestadores da Kiva examinam os perfis no website da Kiva e podem contribuir com 
US$25 ou mais para financiar o empréstimo a um mutuário específico ou grupo de sua escolha. 
A Kiva então reúne estes recursos e os envia ao Parceiro. 

À medida em que o mutuário ou o grupo reembolsa o empréstimo, o Parceiro devolve o 
dinheiro à Kiva e os emprestadores da Kiva que financiaram aquele empréstimo recebem seu 
dinheiro de volta. 

 

 

US$25 

US$25 

US$25 

US$25 

US$25 

US$25 
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Modelo da Kiva (cont.) 

Ciclo de Vida Básico de um Empréstimo 
Para que o modelo da Kiva funcione, existem determinadas tarefas que um Parceiro deve realizar. 
A seguir vemos um diagrama que explica o modelo da Kiva mais detalhadamente: 

Observe os seguintes aspectos importantes da arrecadação de recursos junto à Kiva: 

• Um empréstimo pode ser desembolsado ao mutuário até 30 dias antes ou 90 dias depois 
da data em que foi publicado no PA2 (ou seja, desembolso ocorre entre as etapas 1 e 7 do 
ciclo acima). O ponto exato em que ocorre a desembolso varia dependendo do Parceiro. 

• Assim que um empréstimo for publicado no website da Kiva, ele tem um período máximo 
de 30 dias para angariar fundos. Caso o empréstimo não receba 100% do financiamento 
solicitado em até 30 dias, ele se expira e o Parceiro não recebe nenhum valor por ele.  

• Um empréstimo só pode ser financiado até o valor do empréstimo publicado. 

• A Kiva não garante que os empréstimos publicados no website da Kiva serão financiados. O 
financiamento de um empréstimo depende integralmente da decisão dos emprestadores 
da Kiva de financiá-lo.  

• A Kiva só pode enviar e receber recursos em Dólares dos EUA. 

1. O Parceiro 
seleciona o mutuário. 

2. O Parceiro coleta 
informações sobre o 

mutuário.  

3. O Parceiro publica o 
empréstimo no Portal 
Administrativo para 

Parceiros da Kiva (PA2). 

4. O empréstimo é editado ou 
traduzido pelos voluntários 

da Kiva. 

5. O empréstimo é publicado no 
website da Kiva e tem um máximo 

de 30 dias para ser financiado 
pelos emprestadores da Kiva. 

6. O Parceiro recebe os 
recursos (caso o empréstimo 

receba 100% do valor 
solicitado). 

7. O Parceiro recolhe os 
reembolsos do mutuário. 

8. O Parceiro carrega os dados 
para reembolso para o PA2 e 
envia os recursos para a Kiva 

conforme a necessidade. 

9. O Parceiro publica 
uma atualização dos 

progressos para o PA2 ao 
final do empréstimo. 
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Emprestadores da Kiva 

Emprestadores da Kiva 

O modelo da Kiva funciona porque os emprestadores da Kiva são “investidores sociais.” 
Eles recebem 0% de juros e não têm nenhum incentivo financeiro para fazer empréstimos. 
Ao contrário, o que os motiva é o impacto em potencial que seu capital flexível, tolerante 
ao risco terá sobre as vidas dos mutuários. 

 

Adoro a conexão que tenho com as pessoas a quem 
emprestei dinheiro através da Kiva. Apoio essas pessoas 
de todo o coração em suas lutas diárias para atender as 
necessidades de suas famílias. Tenho quase 67 anos de 
idade e sou viúva. Não sou considerada, de modo algum, 
uma pessoa rica nos Estados Unidos; no entanto, tenho 
mais do que necessito, e existem milhares de pessoas em 
todo o mundo que têm muito menos do que precisam. Eu 
só quero fazer com que as coisas fiquem um pouco mais 
equilibradas antes de morrer. Simples assim. 
- Glenda, Estados Unidos 

 

 
 
Após ler algumas das histórias de mutuários, 
percebi como sou afortunado. Sei como é passar 
necessidade e receber auxílio, então, sinto-me 
bem em poder emprestar dinheiro a alguém que 
está lutando para tornar a vida melhor para si e 
para sua família. Nunca se sabe o quanto uma 
pessoa pode se superar e todos nós, uma hora 
ou outra, precisamos de uma ajuda. Tenho 
espírito empreendedor, então, realmente sinto 
que existe uma conexão com algumas das 
empresas às quais emprestei dinheiro.  
- A Kenan, Estados Unidos 

 
 

 
Soube da Kiva e vi nela a oportunidade de ajudar. 
Moro na Colômbia e sou testemunha, todos os dias, de 
como as pessoas podem mudar suas vidas com muito 
apoio e um pouco de ajuda financeira. 
- Manuel, Colômbia 

 



Foto: Marina, cliente de LLC Micro Finance Organization Credo na Geórgia 

Quem Pode ser Parceiro da Kiva? 

A Kiva trabalha com diversas organizações, incluindo instituições de microfinanças (IMFs), 
empresas sociais e organizações sem fins lucrativos. Para candidatar-se à sociedade, uma 
organização deve, no mínimo: 

Critérios Mínimos para se Candidatar 

• Demonstrar um forte compromisso em atender as necessidades das populações 
pobres, vulneráveis e/ou excluídas. 

• Demonstrar a necessidade de capital de caridade.  

• Ter um programa de empréstimo já existente com níveis de carteira em risco 
razoáveis no contexto de mercado e de acordo com padrões da indústria, ou estar 
preparado e legalmente capaz de estabelecer um programa de empréstimo.  

• Fornecer uma proposta específica para utilizar o capital da Kiva para financiar 
empréstimos com a) alto impacto social ou ambiental, e b) a preços razoáveis no 
contexto de mercado e de acordo com padrões da indústria. Os empréstimos 
podem ser desembolsados em dinheiro vivo ou em espécie como produtos e 
serviços; consulte os exemplos na página 10. 

• Ser capaz de publicar empréstimos iguais à linha de crédito aprovada (mínimo de 
US$50.000) nos 12 primeiros meses no website da Kiva, com capacidade para 
crescimento nos anos posteriores. 

• Tem ativos ou receitas operacionais de pelo menos US$100.000. 

• Estar capacitado legalmente para aceitar e reembolsar, em Dólares dos EUA, o 
capital de empréstimo e administrar o risco cambial. Uma organização deve 
investigar integralmente as políticas de investimento estrangeiro antes de 
candidatar-se como parceiro da Kiva. 

• Ser legalmente registado, licenciado e em pleno gozo.  

Por favor note que a Kiva é atualmente incapaz de aceitar pedidos de organizações unicamente 
registados na União Europeia, China continental, Índia, Uzbequistão,  ou Venezuela. Esta lista 
pode mudar de forma contínua. A Kiva também pode levar em consideração outros critérios ao 
avaliar novas parcerias em determinadas regiões, países ou setores. 

8 
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Quais São os Requisitos Operacionais da Kiva? 

• Obtenham um consentimento por escrito dos mutuários para compartilhar suas informações na 
internet. 

• Concedam empréstimos aos mutuários (conforme os procedimentos internos da organização). 

• Tirem fotografias dos mutuários e recolham suas informações, incluindo informações pessoais, 
tipo de negócio e uso previsto para o empréstimo. 

• Publiquem as informações e fotografias do mutuário no PA2. 

• Cobrem e rastreiem os reembolsos dos mutuários (conforme os procedimentos internos da 
organização). 

• Relatem os reembolsos de cada mutuário cada mes ao PA2. 

• Enviem capital à Kiva tão frequentemente como uma vez por mês (consulte a página 25 para 
mais detalhes). 

• Publiquem atualizações do mutuário no PA2 quando os empréstimos forem totalmente 
reembolsados. 

• Enviar demonstrações financeiras atualizadas, dados de portfólio, dados de impacto, e outras 
informações solicitadas pela Kiva de forma regular. 

• Aceitem auditorias informativas periódicas pelos representantes da Kiva. 

 

Durante a parceria, espera-se que todos os Parceiros: 

Consulte os Anexos 1 e 2 para obter mais informações sobre como projetar um programa Kiva. 

Assim que é aprovada para uma parceria, uma organização deve abrir um programa de 
empréstimo caso este ainda não exista. A seguir abaixo são os requisitos mínimos para um 
programa de empréstimo da Kiva, o qual Kiva verificará antes de uma organização é permitido 
começar a captação de recursos: 

Requisitos para Abrir um Programa de Empréstimo 

• O programa de empréstimo deve observar os Princípios de Proteção ao Cliente desenvolvidos 
pelo Smart Campaign (www.smartcampaign.org). 

• O contrato de empréstimo usado com mutuários deve incluir os seguintes elementos: nome do 
mutuário, data de desembolso, valor do empréstimo, plano de reembolso, política de 
inadimplência e descumprimento, assinatura do mutuário, assinatura do representante do 
Parceiro, data da assinatura e informações para contato para o Parceiro. 

• O Sistema de Informação Gerencial (SIG) da organização deve ser capaz de rastrear as 
seguintes informações dos mutuários da Kiva: ID do empréstimo, nome do mutuário, valor do 
empréstimo, data de desembolso, plano de reembolso e reembolsos efetuados. 

• O SIG da organização deve também ser capaz de gerar um relatório de reembolso no formato 
exigido pela Kiva. Consulte a página 25 para obter mais informações sobre relatórios de 
reembolso. 

 

Requisitos Permanentes 

http://www.smartcampaign.org/
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Que Empréstimos Podem Ser Financiados através da Kiva? 

Produtos de Empréstimo 

A Kiva fornece capital a 0% de juros, o que permite aos Parceiros inovar e desenvolver 
produtos de empréstimo que não seriam possíveis de outra maneira. Estes incluem 
produtos de crédito que podem ter um risco maior, custos mais altos, e/ou , ainda estarem 
na fase de “pesquisa e desenvolvimento”, além de produtos que outros financiadores não 
estão dispostos a financiar. 

Os empréstimos devem atender às necessidades de populações pobres, vulneráveis e/ou 
excluídas, ou ter como meta alcançar um alto impacto social ou ambiental. Abaixo estão 
as áreas de principal interesse para a Kiva; entretanto, convidamos Parceiros em potencial 
a propor quaisquer outros produtos de empréstimo inovadores que desenvolveram ou 
que estejam em processo de desenvolvimento.  

• Populações Desprovidas de Serviços Bancários: Empréstimos para mutuários que não têm 
experiência anterior com serviços financeiros formais, com frequência acompanhados de 
programas de poupança e capacitação financeira. 

• Populações Carentes: Empréstimos para populações vulneráveis que foram excluídas dos serviços 
financeiros formais, incluindo pessoas convivendo com o HIV/SIDA, juventude em risco, pessoas 
com deficiências, pessoas vivendo em áreas afetadas por conflitos. 

• Energia Limpa: Empréstimos que promovam o acesso às fontes de energia renovável e limpa. 
Exemplos: Empréstimos para unidades solares, fogões limpos, biodigestores, melhorias na 
eficiência energética em lares, veículos híbridos. 

• Água e Saneamento: Empréstimos que promove o acesso a água limpa e melhores sistemas de 
saneamento. Exemplos: Empréstimos para sistemas para filtragem de água, sistemas de 
armazenamento de água, melhoria nos sistemas sanitários, biodigestores, infraestrutura em água 
para comunidades. 

• Agricultura: Empréstimos especialmente adaptados para as necessidades de agricultores. 
Exemplos: Empréstimos para cooperativas, intervenções de produtividade, equipamentos para 
irrigação, conversão de solo orgânico. 

• Artesão: Empréstimos para produtores de bens. Exemplos: Empréstimos para artesãos 
comprarem equipamentos, ferramentas, matérias-primas. 

• Ensino Superior: Empréstimos que melhoram o acesso ao ensino superior. Exemplos: 
Empréstimos para mensalidades, capacitação técnica e vocacional, laptops, livros-textos, materiais 
escolares. 

• Saúde: Empréstimos que promovem o acesso a serviços relativos à saúde, especialmente em 
comunidades carentes. Exemplos: Empréstimos para trabalhadores da saúde em comunidades, 
kits para parteiras, clínicas móveis, farmácias móveis. 

• Start-up: Empréstimos que permitem que novos empreendedores acessem créditos, 
frequentemente acompanhados por capacitação empresarial e financeira, serviços de consultoria, 
acesso a mercados.  

• Tecnologia Móvel: Empréstimos que usam a tecnologia móvel para promover o acesso a serviços 
financeiros. Exemplos: Empréstimos para quiosques para transação móvel, dispositivos para 
transações móveis.  
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Que Empréstimos Podem Ser Financiados através da Kiva? (cont.) 

Políticas para Empréstimos 

A Kiva oferece aos Parceiros a flexibilidade de projetar Produtos de Empréstimo que 
correspondam às necessidades de seus mutuários: 

• Os empréstimos podem variar de US$25 a US$50.000. (Tamanho de empréstimo 
máximo não está disponível para parceiros no primeiro nível de parceria; consulte 
página 17 para obter mais informações sobre níveis de parceria). 

• Os prazos dos empréstimos podem ser de até 20 anos. (Prazo do empréstimo 
máximo não está disponível para parceiros no primeiro nível de parceria; consulte 
página 17 para obter mais informações sobre níveis de parceria). 

• Os empréstimos podem ser desembolsados em dinheiro vivo ou em espécie como 
produtos e serviços. 

• Os planos de reembolso podem ser estruturados em qualquer configuração que 
melhor atenda as necessidades do mutuário. Por exemplo, os reembolsos podem ser 
feitos semanalmente, mensalmente, anualmente, como pagamento integral ao final 
do prazo ou de maneira irregular.  

• Os Parceiros podem cobrar de seus mutuários uma taxa de juros razoável quando for 
necessário para manter um programa de empréstimos sustentável. Embora a 
maioria dos Parceiros cobre juros, alguns Parceiros de IMFs com tenham outras 
fontes de renda podem oferecer financiamentos com 0% de juros. 

Foto: Shayne Mae, cliente de Negros Women for Tomorrow Foundation nas Filipinas 
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Energia Limpa 

 

African Clean Energy (Lesoto) é uma 
empresa social que fabrica e vende fogões. 
Os empréstimos da Kiva permitem que os 
clientes rurais compra fogões eficientes que 
economizar energia e reduzem a poluição. 

• Porte do empréstimo: US$425 - US$2.400 

• Prazo do empréstimo: 8-12 meses 

• Reembolso: Mensalmente 

• Taxa de juros: 0% (mais a taxa de entrega 
para regiões remotas) 

Sistema Biobolsa (México)  fabrica e distribui 
sistemas biodigestores. Os empréstimos da 
Kiva ajudam os agricultores a comprar 
biodigestores, que são utilizados para 
transformar  esterco de gado em fertilizante 
orgânico e biogás para cozinhar, aquecer e 
para a eletricidade. 

• Porte do empréstimo: US$400 - US$8.000 

• Prazo do empréstimo: 6-12 meses 

• Reembolso: Mensalmente com período de 
carência de 1-4 meses 

• Taxa de juros: 0% 

Yellow Leaf Hammocks (YLH) (Tailândia)  é 
uma empresa social que treina tecelões 
artesanais nas comunidades de tribos rurais. 
Os empréstimos da Kiva fornecem tecelões 
com matérias primas, contratos de trabalho 
garantidas e o pagamento mediante a 
entrega de um produto acabado, mas antes 
do produto ser vendido por YLH.  
• Porte do empréstimo: US$2,200 

• Prazo do empréstimo: 20 meses 

• Reembolso: Pagamento integral ao final 
do prazo 

• Taxa de juros: 0% 

Novica (Global)  é um website de e-comércio 
que permite que artesãos vendam peças de 
vestuário, peças de decoração e outras 
mercadorias diretamente aos consumidores 
a preços justos. Os empréstimos da Kiva 
permitem que os artesão comprem matérias-
primas e contratem funcionários de suas 
próprias comunidades. 

• Porte do empréstimo: US$100 - 
US$10.000 

• Prazo do empréstimo: 2-41 meses 

• Reembolso: Pagamento integral ao final 
do prazo 

• Taxa de juros: 0% 

Artesão 

Foto: Emmanuel, cliente da Novica em Gana 
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Agricultura 

 

One Acre Fund (Quênia) é uma organização 
sem fins lucrativos que fornece pequenos 
agricultores com um pacote agrícola 
integrado, que inclui sementes e fertilizantes 
no crédito, formação agrícola no local, acesso 
a mercados e opções de seguro. Os 
agricultores também têm a opção de 
comprar lanternas solares como parte do 
pacote do empréstimo. 

• Porte do empréstimo: US$100 - US$1.500 

• Prazo do empréstimo: Até 9 meses 

• Reembolso: Pagamento integral ao final 
do prazo 

• Taxa de juros: 18% 

COCAFCAL (Honduras) é uma cooperativa 
sem fins lucrativos que oferece suporte a 
agricultores de café e os ajuda a diversificar a 
sua renda através de outras culturas, 
incluindo frutas, madeira, e mel. 
Empréstimos da Kiva permitem que os 
agricultores cobrir os custos de conversão de 
suas plantações de café de produção 
orgânica. 
• Porte do empréstimo: US$250 - US$7.000 
• Prazo do empréstimo: Até 6 anos 
• Reembolso: Anual com 3 anos de carência 
• Taxa de juros: 16% 

PT Ruma (Indonésia) é uma empresa social 
que treina indivíduos com baixa renda para 
iniciarem pequenos negócios de venda de 
minutos de telefonia celular e outros serviços 
de tecnologia móvel. Os empréstimos da Kiva 
fornecem aos empreendedores o capital 
inicial. 

• Porte do empréstimo: US$100 - US$2.000 

• Prazo do empréstimo: Até 23 meses 

• Reembolso: Pagamento integral ao final 
do prazo 

• Taxa de juros: 0% 

Zoona (Malawi, Moçambique, Zâmbia)  é 
uma empresa de dinheiro móvel que permite 
aos populações sem acesso a serviços 
bancários e financeiramente excluídos enviar 
e receber dinheiro através de uma rede de 
agentes. Os empréstimos da Kiva criam 
empregos, permitindo que os empresários 
possam construir seus próprios negócios 
como agentes da Zoona. 
• Porte do empréstimo: US$350 - US$5.000 

• Prazo do empréstimo: 6-24 meses 

• Reembolso: Pagamento integral ao final 
do prazo 

• Taxa de juros: 0,025% do valor da 
transação 

Tecnologia Móvel 

Foto: Florence, cliente de Zoona na Zâmbia 
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Populações Carentes 

 

Organización de Desarrollo Empresarial 
Femenino (ODEF) (Honduras) é uma 
instituição de microfinanças que trabalha 
com populações desfavorecidas, incluindo 
mães solteiras e as comunidades indígenas. 
ODEF oferece empréstimos da Kiva a esses 
clientes a uma taxa de juros que está abaixo 
de sua taxa normal. 

• Porte do empréstimo: US$100 - US$5.700 

• Prazo do empréstimo: 5-50 meses 

• Reembolso: Mensalmente 

• Taxa de juros: 27-39% 

Al Majmoua (Líbano) é uma instituição de 
microfinanças, dedicada a servir os clientes 
com acesso limitado ou sem acesso a 
serviços financeiros formais. Os empréstimos 
da Kiva apoiam populações marginalizadas, 
incluindo refugiados palestinos refugiados 
sírios e indivíduos com deficiência física. 

• Porte do empréstimo: US$500 - US$5.000 

• Prazo do empréstimo: 6-24 meses 

• Reembolso: Mensalmente 

• Taxa de juros: 23-34% 

Instituto Peruano de Fomento Educativo 
(Peru) é uma organização sem fins lucrativos 
que fornece crédito acessível para os alunos 
com esperança de obter acesso ao ensino 
superior. Os empréstimos da Kiva pagar a 
totalidade do valor do curso para estudos 
técnicos para estudantes de baixa renda.  

• Porte do empréstimo: US$350 - US$7.500  

• Prazo do empréstimo: 10-60 meses 

• Reembolso: Período de carência durante 
os anos de estudo, com pagamentos 
mensais mínimas; pagamentos mensais 
significativas começam 6 meses após da 
graduação 

• Taxa de juros: 13% 

 

American University of Central Asia 
(Quirguistão) é uma universidade 
internacional, sem fins lucrativos. Os 
empréstimos da Kiva são usados para 
complementar pacotes de auxílio financeiro 
para estudantes. 

• Porte do empréstimo: US$1.100 

• Prazo do empréstimo: 6 anos 

• Reembolso: período de carência de 4 anos 
enquanto o aluno está estudando, então 
mensal 

• Taxa de juros: 0% 

Ensino Superior 

Foto: Meerim, aluna da American University of Central Asia no Quirguistão 
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Benefícios da Kiva 

Benefícios de Trabalhar com a Kiva 

Financiamento de Baixo Custo 

• A Kiva transfere 100% dos fundos do emprestador aos Parceiros em Dólares dos EUA a 0% de juros. 

• Os emprestadores da Kiva cobrem desvalorizações de moedas acima de 10%. 
 
Transferência de Risco 

• Os emprestadores da Kiva assumem o risco total do empréstimo. Os Parceiros devem enviar à Kiva 
apenas o capital reembolsado pelos mutuários; os emprestadores da Kiva absorvem quaisquer 
prejuízos advindos da inadimplência do mutuário. 

• Os Parceiros têm a chance de testar produtos de empréstimo com um impacto potencialmente 
maior, porém com um risco maior. 

 
Flexibilidade 

• Os portes e termos do empréstimo são flexíveis. Os Parceiros são convidados a projetar produtos de 
empréstimo que correspondem às necessidades dos mutuários. 

• A Kiva permite aos Parceiros cobrar de seus mutuários uma taxa de juros razoável quando for 
necessário de modo a manter um programa de empréstimos sustentável. 

• Os Parceiros podem financiar até seu limite de crédito a qualquer momento, permitindo flexibilidade 
para publicar empréstimos na Kiva de acordo com a demanda sazonal e com os ciclos naturais de 
desembolso. 

 
Recursos e Suporte 

• Os Parceiros obtêm acesso ao Portal Administrativo para Parceiros da Kiva (PA2) onde podem 
publicar empréstimos, relatar reembolsos, visualizar informações sobre faturamento e encontrar 
respostas a perguntas frequentes. 

• A Kiva oferece serviços gratuitos de edição e tradução para perfis de empréstimo. Os voluntários da 
Kiva editarão empréstimos em inglês para corrigir qualquer erro gramatical ou ortográfico. Para 
organizações cujo pessoal não pode postar empréstimos em inglês, Kiva oferece tradução de perfil 
em Inglês, de Francês, Português, Russo e Espanhol.  

• Quando disponíveis, o Programa Kiva Fellows envia voluntários qualificados para trabalhar nos 
escritórios do Parceiro. Os voluntários ajudarão a melhorar os processos da Kiva, treinar a equipe e 
escrever blogs para promover o trabalho do Parceiro. 
 

Reputação Mundial 

• A Kiva é o website de microfinanças mais visitado no mundo. Os Parceiros têm a chance de mostrar 
seu trabalho e demonstrar impacto a um público mundial. 

• Os Parceiros se unem a uma rede mundial e em franco crescimento de IMFs, ONGs, e empresas 
sociais. 

• A Kiva e seus Parceiros apareceram nos principais meios de comunicação, incluindo o New York 
Times, Wall Street Journal, India Times, Fortune, BBC, Al Jazeera e CNN. 

• A Kiva conta com o apoio de importantes instituições, incluindo a MasterCard Foundation, HP 
Foundation, Google, MetLife Foundation e Skoll Foundation. 
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Custos da Kiva 

Custos para Trabalhar com a Kiva 

Embora a Kiva forneça capital de dívida a 0% de juros, os Parceiros incorrem em custos 
operacionais e administrativos para desenvolver e administrar o programa Kiva. A Kiva estima 
que o custo total de capital varie entre 2% a 4%, e que pode incluir os itens a seguir: 
 
Custos Trabalhistas 

• A equipe deve dedicar seu tempo a coletar informações sobre o mutuário, fotos e 
reembolsos. O tempo necessário dependerá do tamanho e alcance geográfico do programa 
Kiva. 

• O pessoal no escritório deve dedicar seu tempo para publicar informações sobre o 
mutuário, fotos e reembolsos no Portal Administrativo para Parceiros da Kiva (PA2). A Kiva 
recomenda que os Parceiros contratem ou nomeiem um Coordenador Kiva exclusivo para 
administrar o programa Kiva e servir como principal ponto de contato para a Equipe da Kiva. 
O cargo de Coordenador Kiva pode tomar de algumas horas por semana até trabalho em 
horário integral, dependendo do tamanho e estrutura do programa Kiva dos Parceiros. 
Consulte o Anexo 2 para obter mais detalhes. 

 
Outros Custos em Potencial 

• Serviço de Internet confiável 

• Custos associados ao estabelecimento de um programa de crédito, caso ainda não exista um  

• Implementação e/ou personalização de um Sistema de Informação Gerencial (SIG) para 
rastrear e relatar os empréstimos da Kiva (ex: Mifos, Salesforce ou um sistema interno) 

• Equipamentos, incluindo computadores e câmeras digitais 

• Taxas de transferência bancárias 

• Perdas cambiais (até, no máximo, 10%) e reservas associadas 

Uma pessoa da equipe de campo coleta 
informações de um mutuário. 

 
 

Uma pessoa da equipe do escritório publica 
informações do mutuário no Portal 
Administrativo para Parceiros da Kiva. 

 



Como candidatar-se 
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Níveis de parceria 

Uma linha de crédito de um Parceiro pode variar de US$50.000 a US$4 milhões, dependendo 
do nível de parceria atribuído pela Kiva.  

• Kiva atribui a cada novo Parceiro um nível de parceria de acordo com suas necessidades 
financeiras, avaliação de risco e capacidade operacional. 

• O nível da avaliação que Kiva realiza-se para um Parceiro varia de acordo com o nível de 
parceria atribuído, com documentos adicionais e visitas ao local necessários para níveis mais 
elevados. 

• Um Parceiro é elegível para passar para um nível superior enquanto estiver usando a sua 
linha de crédito e demonstrando um desempenho de sucesso com Kiva.  

Nível 1 (Parceria Experimental) 
Linha de crédito de US $50.000 
 
O primeiro nível destina-se a Parceiros que 
procuram usar Kiva para experimentar com 
pequenos programas de empréstimos. 
Além disso, muitos  novos Parceiros, 
independentemente do tamanho, começar 
neste nível a fim de tentar Kiva antes de 
crescer o seu programa. 

Nível 7 
Linha de crédito de até US$4 
milhões 
 
O nível mais elevado é reservado 
para Parceiros que têm grandes 
programas de crédito e 
demonstraram um desempenho 
de sucesso com Kiva. 

Para candidatar-se online, visite o site www.kiva.org/apply.   

O processo de solicitação de parceria leva aproximadamente de 1 a 4 meses e inclui as etapas a 
seguir: 

Como Candidatar-se à Parceria 

Etapa 2: O analista da Kiva 
estuda a documentação. 
Documentos adicionais 

podem ser necessários para 
certos níveis. 

Etapa 1: O Parceiro em 
potencial apresenta a 

solicitação e documentos 
à Kiva. 

 
Etapa 4: Caso a parceria 

seja aprovada, a Kiva 
determina o nível de 
parceria e a Kiva e o 
parceiro assinam o 

contrato. 
  

Etapa 3: O analista da 
Kiva realizar uma visita ao 
local (necessário apenas 

para certos níveis de 
parceria). 

Etapa 6: A Kiva concede 
acesso ao Portal 

Administrativo para 
Parceiros (PA2) e o 
Parceiro começa a 

publicar os empréstimos. 

 
Etapa 5: O Parceiro 

estabelece um programa 
de empréstimo (caso ainda 
não exista um programa) e 

revisa os materiais de 
treinamento de Kiva. 

  

http://www.kiva.org/apply
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Anexo 1: Processo da Kiva em Detalhes 
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Processo da Kiva em Detalhes 

Reveja o processo básico da Kiva mais uma vez:   

Ciclo de Vida Básico de um Empréstimo 

As páginas a seguir descrevem cada etapa mais detalhadamente, incluindo perguntas que você 
deve fazer ao considerar a possibilidade de implementar a Kiva em sua organização. 

Foto: José, cliente de Organización de Desarrollo Empresarial Femenino em Honduras 

1. O Parceiro 
seleciona o mutuário. 

2. O Parceiro coleta 
informações sobre o 

mutuário.  

3. O Parceiro publica o 
empréstimo no Portal 
Administrativo para 

Parceiros da Kiva (PA2). 

4. O empréstimo é editado ou 
traduzido pelos voluntários 

da Kiva. 

5. O empréstimo é publicado no 
website da Kiva e tem um máximo 

de 30 dias para ser financiado 
pelos emprestadores da Kiva. 

6. O Parceiro recebe os 
recursos (caso o empréstimo 

receba 100% do valor 
solicitado). 

7. O Parceiro recolhe os 
reembolsos do mutuário. 

8. O Parceiro carrega os dados 
para reembolso para o PA2 e 
envia os recursos para a Kiva 

conforme a necessidade. 

9. O Parceiro publica 
uma atualização dos 

progressos para o PA2 ao 
final do empréstimo. 



Processo da Kiva em Detalhes (cont.) 
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O Parceiro seleciona o mutuário. 

O Parceiro é responsável por encontrar e verificar os mutuários (ou grupos de mutuários). Para 
qualificar-se a um empréstimo da Kiva, os mutuários devem atender aos seguintes requisitos:  

• O mutuário está aceitando um produto de empréstimo que foi aprovado pela Kiva. 

• O valor e o prazo do empréstimo não devem exceder o limite máximo aprovado pela Kiva. 

• O empréstimo foi desembolsado nos últimos 30 dias ou será desembolsado nos próximos 90 
dias. 
 

Além destes requisitos, a Kiva permite que o Parceiro estabeleça seus próprios critérios para 
selecionar os mutuários. Exemplos de critérios levados em consideração por alguns Parceiros 
incluem os itens a seguir: 

• Nível de renda 

• Histórico de reembolso anterior, se for o caso 

• Experiência empresarial anterior 

• Viabilidade do plano de negócio 

• Participação em treinamentos oferecidos pelo Parceiro 

• Reputação na comunidade 

• Recomendações de mutuários existentes do Parceiro 

• Recomendações da equipe do Parceiro 

• Disponibilidade de garantia e/ou garantidor 

1 

Para Pensar:  
• Que escritórios ou filiais participarão na Kiva? 
• Que critérios usará para selecionar e avaliar os mutuários? 
• Como garantirá que os possíveis mutuários entendam os termos e condições do 

empréstimo? 

Foto: Um Funcionário de Empréstimo se reúne com clientes da Maya Mountain Cacao em Belize 



Processo da Kiva em Detalhes (cont.) 
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O Parceiro coleta informações sobre o mutuário.  

Assim que os mutuários tiverem sido selecionados, o Parceiro fica responsável por coletar suas 
informações e tirar suas fotos. Além disso, o Parceiro também é responsável pela obtenção do 
consentimento por escrito do mutuários para compartilhar suas informações e fotos no website da Kiva. 
 

As informações a seguir são necessárias para publicar um empréstimo individual  no website da Kiva: 

• ID do Cliente (a ID que identifica de maneira única o mutuário no seu SIG) 

• ID do Empréstimo (a ID que identifica de maneira única o empréstimo no seu SIG) 

• Nome completo 

• Sexo 

• Localização (município ou cidade) 

• Informações básicas, incluindo informações pessoais, tipo de negócio, uso previsto para o 
empréstimo, etc. 

• Data de desembolso do empréstimo 

• Valor do empréstimo 

• Plano de reembolso (datas de cobrança com valores do capital e juros) 

• Foto 

• Consentimento por escrito para compartilhar informações pessoais, incluindo informações de 
empréstimo e de reembolso, na internet (formulário de autorização assinado pelo cliente) 

As informações a seguir são necessárias para publicar um empréstimo de grupo  no website da Kiva: 

• ID do Grupo (a ID que identifica de maneira única o grupo no seu SIG) e/ou ID de Cliente Individual 
de cada membro do grupo 

• ID do Empréstimo do Grupo (a ID que identifica de maneira única o empréstimo no seu SIG) e/ou ID 
de Empréstimo Individual de cada membro do grupo 

• Nome completo de cada membro do grupo 

• Sexo de cada membro do grupo 

• Localização (município ou cidade) 

• Informações básicas sobre um membro especial do grupo, incluindo informações pessoais, tipo de 
negócio, uso previsto para o empréstimo, etc. 

• Data de desembolso do empréstimo 

• Valor do empréstimo para cada membro do grupo 

• Plano de reembolso (datas de cobrança com valores do capital e juros) 

• Foto (para grupos com 5 ou menos, todos os membros devem estar na foto; para grupos com 6 ou 
mais, 80% dos membros devem estar na foto) 

• Consentimento por escrito de cada membro do grupo para compartilhar informações pessoais, 
incluindo informações de empréstimo e de reembolso, na internet (formulário de autorização 
assinado pelo cliente) 

2 

Para Pensar:  
• Quem coletará informações e fotos do mutuário no campo? 
• Quando as informações e fotos do mutuário serão coletadas? 
• Como assegurar-se de que os mutuários entenderam que suas informações serão publicamente 

compartilhadas na internet? 



Processo da Kiva em Detalhes (cont.) 

O Parceiro publica o empréstimo no Portal Administrativo para 
Parceiros da Kiva (PA2). 

3 
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Assim que as informações e foto do mutuário tiverem sido coletadas, o Parceiro fica 
responsável por publicar o empréstimo no Portal Administrativo para Parceiros da Kiva (PA2). 
Os Parceiros podem publicar empréstimos em inglês, francês, português, russo ou espanhol.  

Para Pensar:  
• Quem publicará os empréstimos no PA2? 
• Como esta pessoa obterá as informações e fotos do mutuário no campo?  



Processo da Kiva em Detalhes (cont.) 

O empréstimo é editado ou traduzido pelos voluntários da Kiva. 4 
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Os voluntários da Kiva editarão empréstimos em inglês para corrigir qualquer erro gramatical 
ou ortográfico antes de publicação. Para organizações cujo pessoal não pode postar 
empréstimos em inglês, Kiva oferece tradução de perfil em Inglês, de Francês, Português, Russo 
e Espanhol.  O tempo necessário para editar ou traduzir o empréstimo depende da 
disponibilidade da equipe de voluntários. 

O empréstimo é publicado no website da Kiva e tem um máximo de 
30 dias para ser financiado pelos emprestadores da Kiva. 

Quando o empréstimo é publicado no website da Kiva (www.kiva.org), os emprestadores da 
Kiva podem visualizá-lo e escolher contribuir com US$25.00 ou mais para financiá-lo.   

• Assim que um empréstimo for publicado no website da Kiva, ele tem um período máximo de 
30 dias para angariar fundos. Caso o empréstimo não receba 100% do financiamento 
solicitado em até 30 dias, ele se expira e o Parceiro não recebe nenhum valor por ele.  

• Um empréstimo só pode ser financiado até o valor do empréstimo publicado. 

• A Kiva não garante que os empréstimos publicados no website da Kiva serão financiados. O 
financiamento de um empréstimo depende integralmente da decisão dos emprestadores da 
Kiva de financiá-lo.  

5 

Para Pensar:  
• O que fazer para que seus empréstimos se destaquem perante os emprestadores da Kiva? 
• Como envolverá os que apoiam sua organização para que financiem empréstimos? 

Para Pensar:  
• Como garantir que poderá publicar empréstimos em um idioma compatível com a Kiva?  

 
"[Através do voluntariado com Kiva] eu posso 
conhecer novas pessoas de diferentes países que 
compartilham um desejo universal para uma vida 
melhor, especialmente para os seus filhos. O que 
é mais especial, posso ajudá-los." 

-Mike Kataoka, editor voluntário de Kiva 
 

http://www.kiva.org/


Processo da Kiva em Detalhes (cont.) 

O Parceiro recebe os recursos (caso o empréstimo receba 100% do 
valor solicitado). 

6 

Uma vez por mês, a Kiva reúne o dinheiro de todos os empréstimos que recebeu em 100% 
de financiamentos solicitados no mês anterior e envia uma transferência bancária ao 
Parceiro. (Obs: O valor real transferido é determinado através de um processo de 
“faturamento líquido” que é descrito na Etapa 8.) 
 
Como a Kiva transfere o dinheiro apenas uma vez por mês, haverá um atraso entre o 
momento em que um Parceiro publica um empréstimo no PA2 e o momento em que ele 
recebe os recursos.  
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Para Pensar:  
• Como administrar os fluxos de caixa dada a demora em receber os recursos da Kiva? 

• Como a Kiva se adaptará ao seu ciclo de créditos? Você desembolsará recursos aos 
mutuários antes ou depois de receber os recursos da Kiva? 

Janeiro Fevereiro 

O empréstimo 
é publicado no 
PA2. 

O empréstimo é 
100% financiado 
por emprestadores. 

A Kiva transfere o 
dinheiro para o 
Parceiro. 

 
Exemplo 1: Um Parceiro publica um empréstimo no PA2 em janeiro. Caso o empréstimo 
receba 100% do financiamento solicitado até o final de janeiro, o Parceiro receberá o 
dinheiro na transferência bancária de fevereiro. 

 
 

Janeiro Fevereiro Março 

O empréstimo 
é publicado no 
PA2. 

O empréstimo é 
100% financiado por 
emprestadores. 

A Kiva transfere o 
dinheiro para o 
Parceiro. 

 
Exemplo 2: Um Parceiro publica um empréstimo no PA2 em janeiro. Caso o empréstimo não 
receba 100% do financiamento solicitado até fevereiro, o Parceiro não receberá o dinheiro até 
a transferência bancária de março. 

 
 



Processo da Kiva em Detalhes (cont.) 
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O Parceiro recolhe os reembolsos do mutuário. 7 

• ID do empréstimo 

• Capital em aberto no último dia do mês anterior 

 
Após o relatório de reembolso ter sido carregado, a Kiva compara o valor dos recursos 
levantados durante o mês de reembolsos coletados e usa o faturamento líquido para emitir 
uma fatura.  

Para Pensar:  
• Como criar o relatório de reembolso?  
• Quem carregará o relatório de reembolso para o PA2? 
• Como assegurar-se de que será possível enviar o capital à Kiva à medida que este seja 

reembolsado pelos mutuários? 

+      Novos recursos levantados no mês anterior 

-     Reembolsos cobrados e devidos para o mês anterior 

= 
    Valor que a Kiva deve ao Parceiro (caso seja positivo) ou 
    Valor que o Parceiro deve à Kiva (caso seja negativo) 

Assim que a fatura for paga, a Kiva envia os reembolsos aos emprestadores: 

• Exemplo 1: O Parceiro levantou mais novos recursos do que deve nos reembolsos; então, 
a Kiva transfere a diferença ao Parceiro.  Um Parceiro levanta US$100.000 em janeiro e 
relata US$70.000 em reembolsos. A Kiva toma os US$100.000 levantados, utiliza 
US$70.000 para enviar reembolsos aos emprestadores e transfere os US$30.000 restantes 
para o Parceiro. 

• Exemplo 2: O Parceiro deve mais em reembolsos do que ele levantou em novos recursos; 
então, a Kiva fatura a diferença para o Parceiro. Um Parceiro levanta US$70.000 em 
janeiro e relata US$100.000 em reembolsos. A Kiva toma os US$70.000 levantados e utiliza 
para enviar reembolsos aos emprestadores. O Parceiro deve, então, enviar à Kiva 
US$30.000 até o final de fevereiro, para que a Kiva possa enviar os US$30.000 restantes em 
reembolsos para os emprestadores. 

Uma vez por mês, os Parceiros devem carregar um relatório de duas colunas para o PA2 
incluindo as seguintes informações para cada empréstimo da Kiva que ainda estiver em 
aberto: 

O Parceiro carrega os dados para reembolso para o PA2 e envia os 
recursos para a Kiva conforme a necessidade. 

8 

O Parceiro é o responsável por cobrar os reembolsos dos mutuários usando seus próprios 
procedimentos internos. A Kiva exige que todos os Parceiros cumpram com os Princípios de 
Proteção ao Cliente (www.smartcampaign.org). 

http://www.smartcampaign.org/


Processo da Kiva em Detalhes (cont.) 

O Parceiro publica uma atualização dos progressos para o PA2 ao 
final do empréstimo. 

9 

Em até 30 dias após o fim do empréstimo, o Parceiro deve apresentar uma atualização do 
mutuário (denominada “seguimento ”) no PA2. A finalidade de um seguimento é atualizar os 
emprestadores sobre o progresso do mutuário. Kiva envia o seguimento a todos os 
emprestadores que financiaram o empréstimo específico. 
 
Um seguimento deve consistir de um breve parágrafo que responde às seguintes perguntas: 

• Como o mutuário utilizou o empréstimo? 

• Como está o mutuário? 

• Quais são os planos do mutuário para o futuro? 

• (Opcional: Nova foto ou vídeo do mutuário) 

26 

Para Pensar:  
• Quem coletará os seguimentos no campo? 
• Quando os seguimentos serão coletados? 
• Quem publicará os seguimentos no PA2? Como esta pessoa obterá os seguimentos no 

campo? 
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Anexo 2: Como Elaborar e Formar  
uma Equipe de um Programa Kiva 



Como Elaborar e Formar uma Equipe de um Programa Kiva 
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Coordenador da Kiva 

A Kiva recomenda que os Parceiros contratem ou nomeiem um Coordenador Kiva exclusivo 
para administrar o programa Kiva e servir como principal ponto de contato para a Equipe da 
Kiva.  

 

O cargo de Coordenador Kiva pode tomar de algumas horas por semana até trabalho em 
horário integral, dependendo do tamanho e estrutura do programa Kiva dos Parceiros. 
Independentemente do tamanho do programa Kiva, o Coordenador Kiva deve ter um sólido 
apoio da administração para ajudar o programa a ter êxito. 
 
Algumas das características de um Coordenador Kiva de sucesso incluem as seguintes: 

• Boa capacidade de motivar e coordenar outra equipe 

• Sólida habilidade escrita em um idioma compatível com a Kiva (inglês, francês, português, 
russo ou espanhol) 

• Boa comunicação com a Equipe Kiva 

• Familiarizado com o uso de computadores e interesse em aprender novas tecnologias 

• Familiaridade com princípios básicos de contabilidade e crédito 

Gostei muito de fazer parte, ainda que seja uma participação pequena, do 
processo Kiva - isto é, deste processo extraordinário através do qual pessoas 
de todo o mundo podem interagir sem nunca terem se visto pessoalmente. 
Para mim, o fator mais importante no sucesso da Kiva é a confiança. 
Pessoas no mundo inteiro que têm um pouco mais para dar confiam em 
outras pessoas com recursos econômicos limitados que, através de uma 
atividade econômica, buscam melhorar a qualidade de vida de suas famílias 
e realizar seus sonhos. O mais surpreendente é que as primeiras não 
esperam lucrar com os juros sobre seu dinheiro; fazem isso simplesmente 
com o intuito de ajudar.  
- Harris, Coordenador da Kiva do EDAPROSPO no Peru 

Amostras de Propostas de Parceria 

Ao apresentar um pedido à Kiva, um candidato a Parceiro deve preencher uma Proposta de 
Parceria que explique como planeja desenvolver seu programa Kiva. As propostas variarão 
dependendo do tamanho e estrutura da organização, capacidades de sua equipe e os tipos 
de empréstimos que serão postados na Kiva. 
 
Nas páginas a seguir, veja três exemplos de como candidatos a Parceiros podem preencher a 
Proposta de Parceria. 
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Uma Pequena Organização que Trabalha em Comunidades Rurais 

Ciclo de 
Empréstimo da 
Kiva 

Pergunta Resposta do Parceiro 

1. O Parceiro 
seleciona o 
mutuário. 

Como selecionar e avaliar 
os mutuários? 

Nossos Trabalhadores com Envolvimento na 
Comunidade visitam regularmente vilas rurais para 
transmitir apresentações de vendas e distribuir pedidos 
de empréstimo a pessoas que desejam adquirir filtros de 
água a crédito. Uma equipe da Sede analisa os pedidos 
preenchidos e aprova os empréstimos baseados na 
capacidade de pagar (renda do cliente e histórico de 
reembolso anterior, se for o caso). 

Como explicará os termos 
do empréstimo a um 
candidato a mutuário? 
Descreva os termos e 
condições do empréstimo 
em uma linguagem que o 
mutuário entenderia. 

Todos os clientes recebem um contrato e um plano 
detalhado de reembolso que explica claramente os 
termos do empréstimo. Além de fornecer ao cliente uma 
cópia destes documentos, o Trabalhador com 
Envolvimento na Comunidade descreverá oralmente o 
empréstimo da seguinte maneira: “Este empréstimo 
permite que você obtenha um filtro de água a crédito 
para que possa ter água limpa em sua casa. Ao assinar 
este contrato, você concorda em adquirir este filtro por 
US$150 de capital, você também concorda em pagar 
15% de juros sobre o capital do empréstimo. Os 
reembolsos serão pagos todos os meses por 10 meses. 
Isto significa que, todos os meses, você deverá pagar 
US$16,87 (US$15 pelo capital, mais US$1,87 de juros). 
Caso atrase seus pagamentos, aumentaremos o seu 
pagamento de juros em 25% (US$3,13/mês) até que 
você volte a efetuar os pagamentos em dia.” 

Water Filters Incorporated oferece serviços de água e saneamento a comunidades rurais. Sua 
Sede conta com acesso confiável à internet. Eles também empregam um equipe de 
Trabalhadores com Envolvimento na Comunidade que passam a maior parte de seu tempo 
no campo, mas visitam a Sede duas vezes por mês para participar de reuniões da equipe e 
introduzir informações de clientes no banco de dados. Eles gostariam de usar a Kiva para 
financiar empréstimos para clientes que desejam comprar filtros de água a crédito (isto é, os 
empréstimos serão embolsados em espécie, como filtros de água). 
 
Considerando que a Water Filters Incorporated é uma pequena organização, a equipe está 
acostumada a exercer múltiplas funções. O Gerente de Marketing, que trabalha na Sede, 
será responsável por supervisionar o programa Kiva; entretanto, os Trabalhadores com 
Envolvimento na Comunidade completarão muitas das tarefas diárias relacionadas aos 
empréstimos da Kiva. 
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Ciclo de Empréstimo 
da Kiva 

Pergunta Resposta do Parceiro 

2. O Parceiro recolhe 
informações sobre o 
mutuário, incluindo: 
- Informações pessoais 
- Foto 
- Formulário de 
autorização assinado 
pelo cliente 

Como e quando as 
informações 
básicas para 
escrever os perfis 
do mutuário serão 
coletadas? 

Após o empréstimo ser aprovado pela Sede, o Trabalhador 
com Envolvimento na Comunidade retorna à vila para entregar 
o filtro de água. Durante esta visita, eles realizarão uma 
pesquisa para coletar as informações necessárias para 
escrever o perfil do mutuário.  

Como e quando 
tirar fotos dos 
mutuários? 

O Trabalhador com Envolvimento na Comunidade tira uma 
foto do cliente durante esta mesma visita.  

Como explicar aos 
mutuários que 
suas informações 
serão 
publicamente 
compartilhadas no 
website da Kiva? 
Elabore uma 
explicação em 
uma linguagem 
que o mutuário 
entenda. 

Nossos clientes não estão familiarizados com a internet; 
portanto, teremos muito cuidado ao descrever a Kiva: “A 
Water Filters Incorporated trabalha com uma organização 
chamada Kiva para obter os recursos que precisamos para 
fornecer a você este filtro de água a crédito. Para nos fornecer 
os recursos, a Kiva precisa receber detalhes sobre você e seu 
empréstimo, incluindo uma fotografia sua, informações sobre 
você e sua família e uma explicação sobre como um filtro de 
água melhorará suas vidas. Além disso, a Kiva acompanhará o 
andamento de seus reembolsos. A Kiva compartilhará todas 
essas informações na internet. Isto significa que a sua 
fotografia e informações estarão publicamente disponíveis a 
muitas pessoas em todo o mundo, e essas pessoas podem 
visualizá-las em seus computadores ou telefones celulares. 
Estar na internet é semelhante a estar em um jornal ou 
revista. Você se sente à vontade de saber que suas 
informações serão compartilhadas desta maneira?” 

Onde será 
guardada a 
formulário de 
autorização 
assinado pelo 
mutuário? 

Guardaremos a formulário de autorização assinado pelo 
cliente nos arquivos do cliente na Sede. 

3. O Parceiro publica o 
perfil do mutuário no 
portal administrativo 
para parceiros da Kiva 
(PA2). 

Quem publicará 
os perfis do 
mutuário no PA2? 
 

Os Trabalhadores com Envolvimento na Comunidade visitam a 
Sede duas vezes ao mês para introduzir informações sobre o 
cliente no nosso banco de dados. Durante estas visitas, eles 
também publicam os perfis do mutuário no PA2. Para garantir 
que os perfis do mutuário sejam de alta qualidade, o Gerente 
de Marketing analisará periodicamente uma amostra de perfis. 

Como esta pessoa 
obterá as 
informações e 
fotos do mutuário 
que são coletadas 
na Etapa 2? 

Conforme descrito acima, os próprios Trabalhadores com 
Envolvimento na Comunidade coletarão as informações 
durante a pesquisa. 
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Ciclo de 
Empréstimo da 
Kiva 

Pergunta Resposta do Parceiro 

4. O empréstimo é 
editado ou 
traduzido pelos 
voluntários da Kiva. 

Nenhuma Resposta do Parceiro 
é Necessária 

Nenhuma Resposta do Parceiro é Necessária 
 

5. O empréstimo é 
publicado no 
website da Kiva e 
tem um máximo de 
30 dias para ser 
financiado pelos 
emprestadores da 
Kiva. 

Nenhuma Resposta do Parceiro 
é Necessária 
 

Nenhuma Resposta do Parceiro é Necessária 
 

6. O Parceiro 
recebe os recursos 
(caso o empréstimo 
receba 100% do 
valor solicitado). 

Nenhuma Resposta do Parceiro 
é Necessária 
 

Nenhuma Resposta do Parceiro é Necessária 
 

7. O Parceiro 
recolhe os 
reembolsos do 
mutuário. 

Como cobrar os reembolsos 
dos mutuários? 

Como descrito acima, os Trabalhadores com 
Envolvimento na Comunidade visitam 
regularmente as vilas para exibir apresentações de 
vendas e encontrar novos clientes. Durante estas 
visitas, eles também cobram os reembolsos de 
clientes existentes.  

8. O Parceiro 
carrega os dados 
para reembolso 
para o PA2 e envia 
os recursos para a 
Kiva conforme a 
necessidade. 

Quem carregará os dados para 
reembolso para o PA2? 
 

O Gerente de Marketing trabalhará com nosso 
Especialista em TI para criar o relatório que 
precisamos todos os meses. Eles carregarão o 
relatório de reembolso para o PA2 juntos.  

9. O Parceiro 
publica uma 
atualização dos 
progressos para o 
PA2 ao final do 
empréstimo. 

Como e quando coletar as 
atualizações de andamento? 

Ao final de cada empréstimo, o Trabalhador com 
Envolvimento na Comunidade preenche uma 
breve pesquisa de impacto com o cliente. Para os 
empréstimos que publicamos na Kiva, 
acrescentamos algumas perguntas à pesquisa para 
que possamos escrever as atualizações de 
progresso.  

Quem publicará atualizações de 
andamento no PA2? 

Como descrito acima, os Trabalhadores com 
Envolvimento na Comunidade visitam a Sede duas 
vezes ao mês para lançar informações sobre o 
cliente no nosso banco de dados. Durante estas 
visitas, os Trabalhadores com Envolvimento na 
Comunidade publicarão atualizações sobre o 
andamento para o PA2. 
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Uma Escola com um Novo Programa de Empréstimo 

Ciclo de 
Empréstimo 
da Kiva 

Pergunta Resposta do Parceiro 

1. O Parceiro 
seleciona o 
mutuário. 

Como selecionar 
e avaliar os 
mutuários? 

Queremos aumentar o número de pedidos de estudantes com baixa 
renda; para tal, enviaremos os estudantes já existentes para fazer 
apresentações em escolas de ensino médio em comunidades de baixa 
renda. Quando os estudantes candidatos fizerem a inscrição para entrada, 
eles fornecerão informações sobre seu histórico familiar e nível de renda. 
Usando essas informações, nossos Consultores de Auxílio Financeiro 
providenciarão reuniões com os estudantes que atendem aos nossos 
requisitos para candidatar-se ao empréstimo. Caso um estudante esteja 
interessado em uma empréstimo após esta reunião, seguiremos adiante 
com a finalização da documentação. A Reitora de Auxílio Financeiro 
aprovará todos os empréstimos. 

Como explicará os 
termos do 
empréstimo a um 
candidato a 
mutuário? 
Descreva os 
termos e 
condições do 
empréstimo em 
uma linguagem 
que o mutuário 
entenderia. 

Elaboraremos uma brochura que explica o empréstimo usando um 
estudante fictício. Acreditamos que é importante confirmar se os 
estudantes entenderam a natureza de longa duração de seu compromisso. 
Aqui está uma parte de texto que retiramos da brochura: “Dois anos atrás, 
Grace tirou um empréstimo de US$3.000 para participar do programa de 
enfermagem do Opportunity For All. No mês passado, ela formou-se no 
programa de enfermagem e conseguiu um emprego em uma clínica de 
saúde. Agora que Grace está empregada, é o momento para reembolsar 
seu empréstimo. Ela tem 5 anos para reembolsar o empréstimo. Durante 
este tempo, ela pagará juros de 4%. De acordo com o contrato de 
empréstimo que a Grace assinou, o Opportunity For All entrou em um 
acordo com o empregador dela para que o pagamento do empréstimo 
fosse automaticamente deduzido de seus salários e enviado diretamente 
para o Opportunity For All. Todo mês, o empregador da Grace deduz 
US$60,00 (US$50,00 do capital e US$10,00 de juros) de seus salários e 
envia este dinheiro para o Opportunity For All. Grace está feliz com este 
acordo porque ele garante que ela não irá atrasar os pagamentos de seu 
empréstimo. Ela sabe que estará sujeita a US$10,00 por atraso no 
pagamento caso ela deixe de efetuar o pagamento na data correta.” 

A Escola de Capacitação Opportunity For All oferece treinamento vocacional em várias áreas, 
incluindo enfermagem, reparo de computadores e carpintaria. O Escritório de Auxílio 
Financeiro oferece bolsas de estudo integrais e parciais; entretanto, eles só conseguem 
oferecer bolsas para aproximadamente 10% dos estudantes que as solicitam. Para alcançar 
mais estudantes com histórico de baixa renda, eles querem começar um programa de 
empréstimo com a Kiva. Eles planejam oferecer um empréstimo de US$3.000 que cobre dois 
anos de mensalidades e ajuda de custo. Os estudantes começarão a reembolsar o 
empréstimo após terem se formado e conseguido um emprego.  
 
A Reitora de Auxílio Financeiro atuará como Coordenador Kiva. Entretanto, ela também 
administra o programa de bolsas de estudo e supervisiona uma equipe de Consultores de 
Auxílio Financeiro; portanto, ela não terá tempo para administrar todos os aspectos do 
programa Kiva. 
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Ciclo de Empréstimo 
da Kiva 

Pergunta Resposta do Parceiro 

2. O Parceiro recolhe 
informações sobre o 
mutuário, incluindo: 
- Informações 
pessoais 
- Foto 
- Formulário de 
autorização assinado 
pelo cliente 

Como e quando 
as informações 
básicas para 
escrever os 
perfis do 
mutuário serão 
coletadas? 

Todas as informações necessárias para escrever o perfil do 
mutuário serão incluídas no pedido de empréstimo. Os 
estudantes preenchem o pedido de empréstimo com a ajuda de 
um Consultor de Auxílio Financeiro. 

Como e quando 
tirar fotos dos 
mutuários? 

Os Consultores de Auxílio Financeiro tiram fotos digitais dos 
estudantes durante a reunião inicial. Eles carregam as fotos para 
o registro dos estudantes no banco de dados da escola. 

Como explicar 
aos mutuários 
que suas 
informações 
serão 
publicamente 
compartilhadas 
no website da 
Kiva? Elabore 
uma explicação 
em uma 
linguagem que o 
mutuário 
entenda. 

Como nossos estudantes normalmente estão familiarizados com 
a internet, começaremos mostrando a eles um perfil de 
mutuário no website da Kiva. Este é um esboço do que diríamos 
ao estudante após ver o perfil:  
“Como você pode ver, este perfil compartilha muitas 
informações sobre o mutuário, incluindo sua foto, história 
pessoal, detalhes sobre o empréstimo e histórico de reembolso. 
O Opportunity for All trabalha com a Kiva para financiar nosso 
programa de empréstimos. Para que você participe de nosso 
programa de empréstimos, precisamos de sua permissão para 
publicar informações sobre você no website da Kiva. Você se 
sente à vontade de saber que sua foto e informações pessoais 
estarão na internet onde pessoas de todo mundo podem vê-
las?” 

Onde será 
guardada a 
formulário de 
autorização 
assinado pelo 
mutuário? 

O formulário de autorização será guardado junto com o pedido 
de empréstimo do estudante no Escritório de Auxílio Financeiro. 
Nós também escanearemos a formulário de autorização e 
guardaremos uma cópia digital junto com os registros do 
estudante no banco de dados da escola. 

3. O Parceiro publica 
o perfil do mutuário 
no portal 
administrativo para 
parceiros da Kiva 
(PA2). 

Quem publicará 
os perfis do 
mutuário no 
PA2? 
 

A Reitora de Auxílio Financeiro publicará os perfis de mutuário 
no PA2. Às vezes, ela pode também pedir a um aluno estagiário 
que auxilie na publicação dos perfis. 

Como esta 
pessoa obterá as 
informações e 
fotos do 
mutuário que 
são coletadas na 
Etapa 2? 

Todos os pedidos de empréstimo passam pela Reitora de Auxílio 
Financeiro para aprovação; portanto, ela terá todas as 
informações que necessita para publicar o perfil do mutuário. 
Ela pode obter a foto do estudante no banco de dados da 
escola. Caso o estudante estagiário auxilie na publicação dos 
perfis, a Reitora deverá certificar-se de fornecer acesso aos 
pedidos de empréstimos aprovados e ao banco de dados da 
escola. 
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Ciclo de 
Empréstimo da 
Kiva 

Pergunta Resposta do Parceiro 

4. O empréstimo é 
editado ou 
traduzido pelos 
voluntários da Kiva. 

Nenhuma Resposta do Parceiro 
é Necessária 

Nenhuma Resposta do Parceiro é Necessária 
 

5. O empréstimo é 
publicado no 
website da Kiva e 
tem um máximo de 
30 dias para ser 
financiado pelos 
emprestadores da 
Kiva. 

Nenhuma Resposta do Parceiro 
é Necessária 

Nenhuma Resposta do Parceiro é Necessária 

6. O Parceiro 
recebe os recursos 
(caso o empréstimo 
receba 100% do 
valor solicitado). 

Nenhuma Resposta do Parceiro 
é Necessária 

Nenhuma Resposta do Parceiro é Necessária 

7. O Parceiro 
recolhe os 
reembolsos do 
mutuário. 

Como cobrar os reembolsos 
dos mutuários? 

O Departamento Financeiro é responsável por 
cobrar e rastrear reembolsos.  

8. O Parceiro 
carrega os dados 
para reembolso 
para o PA2 e envia 
os recursos para a 
Kiva conforme a 
necessidade. 

Quem carregará os dados para 
reembolso para o PA2? 
 

O Gerente Financeiro carregará os dados para 
reembolso para o PA2. Após carregar estas 
informações, será enviado um e-mail à Reitora de 
Auxílio Financeiro para confirmar que o relatório 
está completo.  

9. O Parceiro 
publica uma 
atualização dos 
progressos para o 
PA2 ao final do 
empréstimo. 

Como e quando coletar as 
atualizações de andamento? 

A Reitora de Auxílio Financeiro tem um estudante 
estagiário que entrará em contato com os 
beneficiários dos empréstimos para coletar 
atualizações de progresso. O estagiário coletará as 
atualizações de progresso anualmente durante o 
período do empréstimo. Isto servirá também para 
lembrar aos estudantes sobre o seu saldo de 
empréstimo em aberto. O estagiário também 
coletará uma atualização final do progresso 
quando o empréstimo tiver sido totalmente 
reembolsado. 

Quem publicará atualizações de 
andamento no PA2? 

O estagiário publicará atualizações de andamento 
no PA2. 
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Uma Organização Espalhada sobre uma Grande Área Geográfica 

Ciclo de 
Empréstimo da 
Kiva 

Pergunta Resposta do Parceiro 

1. O Parceiro 
seleciona o 
mutuário. 

Como selecionar e avaliar os 
mutuários? 

Este empréstimo será oferecido apenas a grupos 
existentes que já concluíram pelo menos um 
treinamento e reembolsaram integralmente pelo 
menos um empréstimo. Cada grupo será 
composto por 10 agricultores. Nosso Comitê de 
Crédito aprova todos os empréstimos. 

Como explicará os termos do 
empréstimo a um candidato a 
mutuário? Descreva os termos 
e condições do empréstimo em 
uma linguagem que o mutuário 
entenderia. 

“Como grupo, vocês estão tirando um empréstimo 
de US$1.000. Cada membro do seu grupo 
receberá US$100,00 para comprar porcos. Em um 
ano, seus porcos devem estar prontos para 
revenda e será o momento para que vocês 
paguem pelo empréstimo. Cada membro pagará 
ao Prosperity Finance US$125,00, que inclui os 
US$100,00 originais do empréstimo, mais 
US$25,00 de juros. Caso qualquer membro do seu 
grupo não seja capaz de pagar os US$125,00 
integralmente, espera-se que os outros membros 
do grupo cubram o déficit. Portanto, é importante 
ajudar os membros do seu grupo a cuidar bem de 
seus porcos para que todos possam pagar o 
empréstimo no momento correto.” 

Prosperity Finance oferece empréstimos em grupo para agricultores que anteriormente 
careciam de acesso a serviços financeiros. Eles gostariam de desenvolver um novo produto 
de empréstimo que permitisse que os clientes existentes começassem um negócio paralelo 
criando porcos. Junto com o empréstimo, os clientes receberão capacitação sobre como criar 
e cuidar de porcos. 
 
Prosperity Finance tem uma Sede em uma grande cidade, mas a maior parte de seu trabalho 
é gerenciada através de 10 Escritórios de Campo localizados em todo o país. A maior parte 
dos Escritórios de Campo não tem acesso à internet confiável; portanto, eles planejam 
contratar um Coordenador Kiva em tempo integral que trabalhará na Sede.  
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Ciclo de 
Empréstimo da 
Kiva 

Pergunta Resposta do Parceiro 

2. O Parceiro 
recolhe 
informações sobre 
o mutuário, 
incluindo: 
- Informações 
pessoais 
- Foto 
- Formulário de 
autorização 
assinado pelo 
cliente 

Como e quando as informações 
básicas para escrever os perfis 
do mutuário serão coletadas? 

Os Funcionários de Campo recolherão as 
informações do mutuário quando o grupo 
apresentar seu pedido de empréstimo. 

Como e quando tirar fotos dos 
mutuários? 

Os Funcionários de Campo tirarão a foto quando o 
grupo apresentar seu pedido de empréstimo. 

Como explicar aos mutuários 
que suas informações serão 
publicamente compartilhadas 
no website da Kiva? Elabore 
uma explicação em uma 
linguagem que o mutuário 
entenda. 

“O Prosperity Finance precisa de sua ajuda para 
obter o dinheiro deste empréstimo. Gostaríamos 
de compartilhar sua foto, bem como informações 
sobre você, sua família e seu empréstimo no 
website de uma organização parceira chamada 
Kiva. Pessoas em todo o mundo poderão ler o seu 
perfil no website da Kiva e enviar dinheiro ao 
Prosperity Finance para nos ajudar a custear seu 
empréstimo. Quando o Prosperity Finance cobrar 
o seu reembolso, publicaremos o valor do 
reembolso no website da Kiva e então enviaremos 
o dinheiro para as pessoas que financiaram o seu 
empréstimo. Temos sua permissão para 
compartilhar suas informações no website da 
Kiva?” 

Onde será guardada a 
formulário de autorização 
assinado pelo mutuário? 

Guardaremos as concessões assinadas em um 
fichário no Escritório de Campo. 

3. O Parceiro 
publica o perfil do 
mutuário no portal 
administrativo para 
parceiros da Kiva 
(PA2). 

Quem publicará os perfis do 
mutuário no PA2? 
 

Contrataremos um membro da equipe para 
trabalhar em tempo integral na Sede como 
Coordenador Kiva. Após um empréstimo ser 
aprovado pelo Comitê de Crédito, o Coordenador 
Kiva publicará o empréstimo no PA2.  

Como esta pessoa obterá as 
informações e fotos do 
mutuário que são coletadas na 
Etapa 2? 

Toda semana, todos os Escritórios de Campo usam 
um mensageiro para entregar as informações do 
cliente (novos pedidos de empréstimo, 
informações sobre reembolso, etc.) à Sede. Eles 
começarão incluindo as fotos e informações da 
Kiva neste pacote semanal. 
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Ciclo de 
Empréstimo da 
Kiva 

Pergunta Resposta do Parceiro 

4. O empréstimo é 
editado ou 
traduzido pelos 
voluntários da Kiva. 

Nenhuma Resposta do Parceiro 
é Necessária 

Nenhuma Resposta do Parceiro é Necessária 

5. O empréstimo é 
publicado no 
website da Kiva e 
tem um máximo de 
30 dias para ser 
financiado pelos 
emprestadores da 
Kiva. 

Nenhuma Resposta do Parceiro 
é Necessária 

Nenhuma Resposta do Parceiro é Necessária 

6. O Parceiro 
recebe os recursos 
(caso o empréstimo 
receba 100% do 
valor solicitado). 

Nenhuma Resposta do Parceiro 
é Necessária 

Nenhuma Resposta do Parceiro é Necessária 

7. O Parceiro 
recolhe os 
reembolsos do 
mutuário. 

Como cobrar os reembolsos 
dos mutuários? 

Assim como nossos outros empréstimos, os 
Funcionários de Campo serão responsáveis por 
cobrar os reembolsos. Os Funcionários de Campo 
reúnem-se com cada grupo durante o prazo do 
empréstimo para certificar-se de que eles estejam 
prontos para efetuar o reembolso. 

8. O Parceiro 
carrega os dados 
para reembolso 
para o PA2 e envia 
os recursos para a 
Kiva conforme a 
necessidade. 

Quem carregará os dados para 
reembolso para o PA2? 
 

Durante a primeira semana de cada mês, os 
Escritórios de Campo incluem informações 
atualizadas sobre o reembolso no pacote que 
enviam à Sede. Nosso Gerente de SIG utiliza estas 
informações para atualizar nosso SIG central 
(sistema de rastreamento de empréstimos). O 
Coordenador Kiva terá acesso ao nosso SIG para 
que possa levantar os relatórios de reembolso e 
carregar estes dados para o PA2.  

9. O Parceiro 
publica uma 
atualização dos 
progressos para o 
PA2 ao final do 
empréstimo. 

Como e quando coletar as 
atualizações de andamento? 

Durante a primeira semana de cada mês, o 
Coordenador Kiva entrará em contato com o 
gerente de cada Escritório de Campo e fornecerá 
uma lista das atualizações de progresso que 
necessitam ser concluídas até o final do mês. Os 
Funcionários de Campo serão responsáveis por 
coletar atualizações de seus grupos. 

Quem publicará atualizações de 
andamento no PA2? 

Uma vez por mês, os Escritórios de Campo 
incluirão atualizações de progresso no pacote que 
enviam à Sede. O Coordenador da Kiva publicará 
as atualizações no PA2.  


