Princípios de Investimento em
Inclusão Financeira
Introdução
A inclusão financeira, a qual abrange microfinanças, por exemplo, tem o objetivo de
expandir o acesso a produtos e serviços financeiros acessíveis e sustentáveis aos
tradicionalmente excluídos, ou seja populações pobres e vulneráveis, assim como
microempresas e pequenos negócios. A inclusão financeira engloba uma ampla variedade
de serviços financeiros, tais como poupança, crédito, seguro, remessas e pagamentos que
são feitos por diversas instituições sólidas e sustentáveis. A inclusão financeira traz
consigo a responsabilidade para todos os agentes da cadeia de valor - investidores,
provedores de serviços financeiros ao varejo e outras partes interessadas - de entender,
reconhecer e agir de acordo com os interesses do cliente final. Normalmente, esse tipo de
cliente tem pouca renda e sofre com a deficiência de conhecimento, poder e influência
financeiros. Por isso, o acesso ao financiamento deve ser feito de maneira que seus
interesses sejam protegidos. Os Princípios de Investimento em Inclusão Financeira,
alinhados aos Princípios de Investimento Responsável (PRI) das Nações Unidas, são
subscritos por investidores diretos ou gestores de fundos e investidores indiretos de
determinados fundos. Ao aderirem, esses investidores diretos, gestores de fundos e
investidores indiretos manifestam a intenção de aplicar tais princípios nos seus próprios
investimentos e apoiar ações feitas por outros agentes do mercado financeiro voltadas à
sua implementação. Os agentes são os provedores de serviços financeiros ao varejo,
agências de classificação e benchmarking, doadores, órgãos públicos e legisladores.
Sabe-se, entretanto, que enquanto investidores indiretos atuam a distância, os
investidores diretos podem influenciar mais diretamente a adesão aos princípios. Os
exemplos de recomendações de cada princípio são, pois, destinados especialmente a
investidores diretos ou administradores de fundos que, dentro da cadeia de valor da
inclusão financeira, têm alguma relação com instituições financeiras que oferecem
produtos financeiros aos clientes finais.

Princípios de Investimento em Inclusão Financeira
Na condição de investidores ou administradores de fundos da inclusão financeira, temos o
dever de agir de acordo com os interesses a longo prazo de nossos clientes - investidores
privados e institucionais. Além de manter nossa responsabilidade fiduciária, comprometemonos com a adesão e promoção dos seguintes princípios:
1.

Serviços disponíveis. Apoiaremos ativamente as instituições provedoras do varejo a
inovar e expandir os serviços financeiros disponíveis para pessoas de baixa renda
com o objetivo de ajudá-las a fortalecer-se, constituir patrimônio, administrar fluxo
de caixa e aumentar sua renda.
Recomendações:

•

desenvolver e ampliar a variedade de serviços financeiros disponíveis para a população de
baixa renda. A ampliação pode envolver poupanças, empréstimos, seguros, serviços de
pagamento, serviços de remessa e previdência privada;

•

incentivar as instituições provedoras a desenvolver produtos inovadores talhados às
necessidades dos clientes de baixa renda;

•

incentivar as instituições provedoras do varejo a ampliar seus serviços para alcançar áreas
mais remotas e populações mais vulneráveis.

2. Proteção ao cliente. Acreditamos ser essencial proteger o cliente de baixa renda.
Com esse intuito, incluiremos a proteção ao cliente nas nossas normas e práticas de
investimento.
Recomendações:
•

apoiar publicamente os Princípios de Proteção ao Cliente;

•

incorporar, sempre que possível, os Princípios de Proteção ao Cliente nas normas de
investimentos, processos de "due diligence" e financiamento ou acordos entre acionistas;

•

investir nas instituições provedoras do varejo que apoiem os Princípios de Proteção ao
Cliente;

•

incentivar instituições provedoras do varejo a tornar os Princípios de Proteção ao Cliente
parte de suas operações;

•

verificar o progresso na implementação dos Princípios de Proteção ao Cliente através de
relatórios obrigatórios, avaliação e monitoramento periódicos;

•

relatar a investidores e acionistas os progressos obtidos na implementação dos Princípios
de Proteção ao Cliente.

3. Tratamento justo. Trataremos nossos beneficiários de maneira justa, oferecendo
financiamentos apropriados à demanda, contratos transparentes e equilibrados e
processos justos para resolver disputas.
Recomendações:

•

proporcionar financiamentos em moeda apropriada;

•

proporcionar financiamentos de teor adequado;

•

negociar cláusulas e condições transparentes, justas e razoáveis, até mesmo cláusulas de
distrato;

•

apoiar ativamente a formação de uma base de financiamento diversificada;

•

concentrar-se nos interesses fundamentais do cliente ao lidar com inadimplência, saída
forçada ou situações de recuperação.

4. Investimento responsável. Incluiremos assuntos sócio-ambientais e de governança
corporativa (ESG) em nossas políticas de investimentos e relatórios.
•

Recomendações:
subscrever os seis Princípios da Inciativa PRI e engajar-se na sua adesão e implementação;

•

aderir às diretrizes do CGAP (Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres) e apresentar
relatório anual;

•

utilizar os padrões e ferramentas da Força-Tarefa de Desempenho Social/Social
Performance Task Force (SPTF) para avaliar e relatar o desempenho social;

•

auxiliar no desenvolvimento de referências apropriadas para assuntos relacionados ao
meio-ambiente e à governança corporativa;

•

promover a implementação de práticas anticorrupção.

5. Transparência. Promoveremos ativamente a transparência em todos os aspectos.
Recomendações:
•

certificar-se que os beneficiários informem adequadamente valores, cláusulas e
condições de produtos e serviços financeiros oferecidos, e que valores, cláusulas e
condições sejam bem entendidos pelos clientes;

•

informar todas regras, critérios e condições relacionadas aos produtos e serviços para
beneficiários e partes interessadas;

•

informar todos os objetivos de investimentos (financeiros e sociais) aos investidores;

•

apoiar o MFT Transparency, uma iniciativa global por valores justos e transparentes no
setor do microfinanciamento.

6.

Rendimento equilibrado. Empenharemo-nos por um rendimento equilibrado
ajustado ao risco social e financeiro que seja de acordo com os interesses dos
cliente, provedores do varejo e de nossos investidores.
Recomendações:

•

quando possível, exercer o direito de voto;

•

ao investir em participações, agir junto com os beneficiários visando alcançar um
alinhamento razoável e justo entre o impacto social e os requisitos de retorno financeiro
dos sócios ou acionistas; ou seja, pensar a longo prazo.

7. Padrões. Colaboraremos para estabelecer padrões de investimentos harmônicos que
apoiem o contínuo desenvolvimento da inclusão financeira.
Recomendações:
•

participar de redes para compartilhar ferramentas, informações e recursos;

•

desenvolver e apoiar iniciativas de colaboração consideradas apropriadas;

•

contribuir para o uso do benchmarking como forma de incentivar melhorias;

•

contribuir e encorajar o uso do Relatório de Impacto Ambiental e Padrões de
Investimento (IRIS) para avaliar e relatar o desempenho social e ambiental;

•

abordar coletivamente os assuntos relevantes que forem suscitados, principalmente
quando se tratar de regulações e normas.

