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Entendendo este documento
Além do texto detalhado dos indicadores e as opções de seleção, em cada módulo do PRI Reporting Framework
você pode encontrar informações que irão ajudar-te a identificar quais indicadores são importantes para a sua
organização.
Barra superior
As informações essenciais sobre cada indicador são destacadas na barra superior, incluindo a situação do
indicador (obrigatório ou opcional), a finalidade do indicador e a qual Princípio do PRI ele está relacionado.
Situação do indicador

xxx 01

Finalidade

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

Fundamentação

PRI 2

Situação do indicador
Obrigatório significa que ele reflete as práticas principais. Estas respostas se

OBRIGATÓRIO

tornarão públicas e devem ser preenchidas para enviar a estrutura.

OBRIGATÓRIO INFORMAR
DIVULGAÇÃO OPCIONAL

Alguns indicadores são de preenchimento obrigatório, mas com divulgação
opcional. Estes indicadores podem determinar quais indicadores
subsequentes são aplicáveis ou utilizados para comparativo com os pares,
mas também podem conter informações comercialmente confidenciais.

VOLUNTÁRIO

Os indicadores opcionais refletem práticas alternativas ou avançadas. Estes
indicadores são de informação e divulgação opcional.

Finalidade
GATEWAY

Pareamento
Núcleo avaliado
Adicional
avaliado
Descritivo

As respostas a esse indicador "desbloqueiam" outros indicadores dentro
de um módulo se eles forem importantes para a sua organização.
Consulte a caixa de lógica para mais informações.
Esses indicadores são utilizados para determinar os seus grupos de pares
para fins de avaliação.
Esses indicadores compõem o núcleo da avaliação e representam a maior
parte da sua pontuação final de avaliação.
Esses indicadores representam práticas mais avançadas ou alternativas e
contribuem para uma parcela menor da sua pontuação.
Esses são indicadores de narrativa livre, permitindo que você descreva
suas atividades.

Abaixo do indicador
Abaixo do indicador você pode encontrar notas explicativas e definições que contém informações importantes
sobre como interpretar e preencher os indicadores. Leia a caixa de lógica para assegurar que um indicador seja
aplicável a você.
xxx 01

NOTAS EXPLICATIVAS

xxx 01.1

Isso fornece orientação sobre como interpretar os sub-indicadores, incluindo exemplos
do que poderia ser informado.

xxx 01.2
LÓGICA
xxx 01

Isso explica quando esse indicador é aplicável e/ou se ele tem impacto em indicadores
subsequentes. Se não houver caixa de lógica, o indicador é sempre aplicável e não
afeta outros indicadores.

AVALIAÇÃO
xxx 01

Isso fornece uma visão geral da abordagem da avaliação piloto para esse indicador.

xxx 01

DEFINIÇÕES

xxx 01

As definições de termos específicos utilizados no indicador são incluídas aqui.
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Caminhos através do módulo
IFD 01: Missão e objetivo de investimentos
IFD 02: Governança, estruturas de gestão e processos
IFD 03: Metas sociais
IFD 04: Percentual em capital, títulos de dívida e garantias
IFD 05: Percentual em microfinanciamento e/ou financiamento a PME
IFD 06: Distribuição geográfica dos investimentos em microfinanciamento
Se ≥ 20% dos
investimentos diretos
em finanças
inclusivasem
microfinanças

IFD 07: Monitoramento da carteira de empresas de microfinanciamento sujeitas a
investimento

IFD 08: Apoio a serviços financeiros além do crédito, poupança
compulsória e/ou seguro compulsório
IFD 09: Apoio a introdução de serviços personalizados para
pessoas "pobres", "muito pobres" e de "baixa renda"
IFD 10: Auxílio técnico a empresas sujeitas a investimento

IFD 11: Endosso público dos Princípios de Proteção dos Clientes
Se ≥ 20% dos
investimentos diretos
em finanças
inclusivas em
microfinanças

IFD 12: Fornecer treinamento e auxílio às empresas sujeitas a investimento na
implementação dos Princípios de Proteção dos Clientes

IFD 13: Incluir os Princípios de Proteção dos Clientes nas
políticas de investimento
Se ≥ 20% dos
investimentos diretos
em finanças
inclusivas em títulos
de dívida
Se ≥ 20% dos
investimentos diretos
em finanças
inclusivas em ações

IFD 14: Investimento em moeda local
IFD 15: Prazo médio dos investimentos em títulos de dívida
IFD 16: Período médio de manutenção da titularidade de investimentos em capital

IFD 17: Outros termos e condições
IFD 18: Ferramentas utilizadas para informações de desempenho social
IFD 19: Instituições de varejo que têm classificação financeira e
social e/ou auditoria social independentes
IFD 20: Due diligence, monitoramento e informação de governança corporativa
entre as empresas sujeitas a investimento

Indicadores 21 – 34 continuam na próxima página

4

Continuação da página anterior
IFD 21: Treinamento ou auxílio às empresas sujeitas a
investimento quanto a governança corporativa.
Se ≥ 20% dos
investimentos
diretos em finanças
inclusivas em ações

IFD 22: Percentual das empresas sujeitas a investimento em
que são mantidos assentos no conselho de administração

IFD 23: Procedimento para integrar as questões ambientais nos
processos de decisão de investimentos

IFD 24: Políticas anti corrupção e de denúncias

IFD 25: Como a missão e os objetivos de investimento são
comunicados às partes interessadas

IFD 26: Investidores e/ou o público que recebe as informações
alinhadas com os padrões do setor

IFD 27: Transparência de preços, termos e condições entre as
empresas sujeitas a investimento

IFD 28: Como o desempenho social das empresas sujeitas a
investimento afeta a gestão da carteira
Se houver
qualquer
ferramenta
utilizada para
informações
de
desempenho

IFD 29: Incentivos a equipe ligados a medidas de desempenho
social

IFD 30: Coleta de dados relativos aos resultados sociais do
trabalho das empresas sujeitas a investimento
IFD 31: Incentivo às empresas sujeitas a investimento para monitorar o
desempenho social.

IFD 32: Iniciativas colaborativas que a sua organização apoiou
ou na qual participou

IFD 33: Incentivo às empresas sujeitas a investimento para
participar de iniciativas colaborativas

IFD 34: Incentivo às suas empresas sujeitas a investimento para
participar de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento de
padrões de referência do setor.

IFD Final: Página de confirmação do módulo
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Prefácio
Exceto se declarado de outra forma, os ativos se referem exclusivamente ao percentual dos seus ativos
investidos em finanças inclusivas. Se você investe tanto direta quanto indiretamente em finanças inclusivas,
informe em relação aos seguintes indicadores somente com base nos seus investimentos diretos.
Os investidores diretos devem informar com relação a todos os indicadores no nível de sua organização.
Isto exige que os dados sejam agregados a partir dos investimentos individuais, sejam eles em Instituições
de Microfinanciamento Individual (IMFs), Veículos de Investimento em Microfinanciamento (VIMs)
gerenciados e/ou incluindo investimentos em micro, pequena e média empresas, se possível.

IFD

DEFINIÇÕES

Fornecedores de varejo / Empresas sujeitas a investimento
Ao longo de todo o módulo, sempre que mencionarmos fornecedores de varejo ou empresas sujeitas a
investimento, eles se referem às instituições financeiras nas quais os investidores estão aplicando. Elas podem
1

ser :

1

•

Instituições de Microfinanciamento (IMFs): buscam alcançar as famílias de baixa renda com uma
variedade cada vez maior de serviços financeiros, incluindo, mas não limitados ao financiamento para
suas microempresas. As IMFs incluem bancos, instituições financeiras regulamentadas não bancárias
(IFNB), cooperativas de empréstimos e organizações sem fins lucrativos.

•

Prestadores de serviços em microfinanciamento não especializados: Tais como bancos comerciais,
de poupança e postais e outras instituições que fornecem serviços financeiros para clientes pobres e de
baixa renda, mas cujo principal negócio não é microfinanciamento.

•

Empresas controladoras: fornecem financiamento e assistência técnica às instituições de
microfinanciamento. Elas geralmente mantém uma participação majoritária em seus investimentos em
empresas e geralmente recebem investimentos na forma de convite privativo.

As seguintes definições foram obtidas das Diretrizes para Divulgação de VIM.
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Contexto

SEÇÃO

Contexto

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 01

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

IFD 01

INDICADOR

IFD 01.1

Indique se você tem uma missão distinta e um objetivo de investimento para o seu investimento
em finanças inclusivas.
Sim

GERAL

Não

IFD 01.2

Descreva sua missão de finanças inclusivas e o objetivo de investimento.

IFD 01.3

Informações adicionais.
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Contexto

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 02

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

GERAL

IFD 02

INDICADOR

IFD 02.1

Forneça uma breve descrição das estruturas de governança e de gestão e os processos que
você tem implementados para as suas atividades de investimento responsável e implementação
do PIIF.

Gostaria de anexar um organograma (os seguintes formatos de imagem podem ser carregados:
.jpg, .png,.bmp e .gif)

IFD 02

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 02

Talvez você queira incluir uma discussão sobre:
•

o papel e a responsabilidade do seu conselho de administração;

•

detalhes de todos os órgãos de fiscalização para investimento responsável;

•

quem dentro da organização fiscaliza o dia a dia das suas atividades de investimento
responsável;

•

detalhes de como e com que frequência o desempenho em investimento responsável é
analisado.

Esta informação poderia incluir um organograma.
Se você informar no módulo Abordagem geral (OA), esse indicador irá sobrepor parcialmente as
informações prestadas no OA. Mencione aqui, se necessário, os indicadores e as suas
informações prestadas no módulo OA.
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Contexto

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 03

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

IFD 03

INDICADOR

IFD 03.1

Indique se você define metas sociais para a sua organização que são específicos para finanças
inclusivas.
Sim

GERAL

Não

IFD 03.2

Informações adicionais.

IFD 03

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 03

Exemplos de metas sociais podem ser encontrados em http://www.sptf.info/hp-what-is-sp.
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Contexto

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 04

OBRIGATÓRIO INFORMAR
DIVULGAÇÃO OPCIONAL

IFD 04

INDICADOR

IFD 04.1

Do total dos seus ativos investidos diretamente em finanças inclusivas, indique o percentual que
é investido no seguinte:

ACESSO

GERAL

0%
<20%
20-40%
Capital
41-60%
61-80%
>80%
Dos quais,
0%
<20%
20-40%
Títulos de dívida
41-60%
61-80%
>80%

títulos de dívida
subordinada
0%
<20%
20-40%
41-60%
61-80%
>80%

0%
<20%
20-40%
Garantias
41-60%
61-80%
>80%
0%
<20%
20-40%
Outro, especifique_________
41-60%
61-80%
>80%
Total

100%
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Contexto

IFD 04.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 04

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 04

Observe que os intervalos nesse módulo diferem daqueles em outros módulos do Reporting
Framework. Os intervalos usados aqui estão alinhados com as Pesquisas Symbiotics e
MicroRate MIV.
Capital (alinhado com as Diretrizes de Divulgação de VIM 2.2.1.3). Calcule como uma soma dos
investimentos em capital. Capital se refere a compras de ações em fornecedores de finanças
inclusivas, com ou sem direitos de voto.
Títulos de dívida (alinhado com as Diretrizes de Divulgação de VIM 2.2.1.4). Calcule como uma
soma dos investimentos em títulos de dívida. Os investimentos em títulos de dívida são
empréstimos ou notas de VIM para fornecedores de finanças inclusivas ou para intermediários
financeiros não especializados utilizados para prover recursos para finanças inclusivas (ou seja,
dívida sênior, júnior, conversível e subordinada).
Dívida subordinada Calcule como a soma dos investimentos em títulos de dívida subordinada
ou júnior. Títulos de dívida sênior precedem a dívida subordinada ou júnior em caso de
inadimplência. Eles também são empréstimos ou notas de VIM para fornecedores de finanças
inclusivas ou para intermediários financeiros não especializados utilizados para prover recursos
para finanças inclusivas.
Garantias (alinhado com as Diretrizes de Divulgação de VIM 2.2.1.5). Calcule como a soma das
garantias prestadas aos fornecedores de finanças inclusivas. A garantia do VIM se refere ao
montante garantido aos prestadores de serviços de microfinanciamento como um instrumento de
melhoria da sua solvência.

LÓGICA
IFD 04

Este é um indicador de acesso, portanto sua resposta aqui determina quais seções do módulo
são aplicáveis.
Se você informar que ≥20% dos investimentos da sua organização em finanças inclusivas estão
em títulos de dívida (independente do % de subordinada), os indicadores [14-15] serão
aplicáveis. As opções de renda fixa no indicador [17] também serão aplicáveis.
Se você informar que ≥20% dos investimentos da sua organização em finanças inclusivas estão
em capital, os indicadores [16] e [22] serão aplicáveis.

11

Contexto

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 05

OBRIGATÓRIO INFORMAR
DIVULGAÇÃO OPCIONAL

IFD 05

INDICADOR

IFD 05.1

Do total dos seus ativos investidos diretamente em finanças inclusivas, indique o percentual que
é investido no seguinte:

ACESSO

0%
<20%
20-40%
Micro financiamento
41-60%
61-80%
>80%
0%
<20%
Financiamento de PME (forneça sua

20-40%

definição de PME)
_____________________

41-60%
61-80%
>80%
0%
<20%
20-40%

Outro, especifique_____________
41-60%
61-80%
>80%
Total
IFD 05.2

100%

Informações adicionais.
[OPCIONAL]
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GERAL

Contexto

IFD 05
IFD 05

NOTAS EXPLICATIVAS
Microfinanciamento: definido como a provisão de serviços financeiros diversos para clientes
pobres ou de baixa renda. Baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 2.1.2. Conforme
definido nas Diretrizes de Divulgação de VIM, as carteiras de empréstimos em microcrédito são
caracterizadas pelos seus beneficiários (devedores de baixa renda que são normalmente
trabalhadores autônomos ou proprietários de pequenos negócios informais e, em alguns casos,
trabalhadores assalariados), baixo saldo médio de empréstimos (definido como menos de 250
por cento da renda nominal bruta por pessoa), uma diversidade de produtos de empréstimos (ais
como microempresa, linha de crédito, habitação, educação, empréstimos para necessidades
familiares imediatas) e técnicas alternativas de empréstimos que geralmente não dependem de
garantia convencional.
PME: pequenas e médias empresas (PMEs) são aquelas com mais de cinco e menos de 250
funcionários (definição obtida das Diretrizes de Divulgação de VIM). Reconhecemos que as
definições de PMEs variam de acordo com o país, portanto, onde for aplicável neste suplemento,
pedimos aos entrevistados que forneçam suas próprias definições.
Outro: poderia compreender o acesso ao financiamento para finalidades de moradia.

LÓGICA
IFD 05

Este é um indicador de acesso, portanto sua resposta aqui determina quais seções do módulo
são aplicáveis. Se você informar que ≥20% do total dos seus ativos em finanças inclusivas são
investidos diretamente em microfinanciamento, os indicadores [06-08] e [11-13] serão aplicáveis.
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Contexto

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 06

OBRIGATÓRIO INFORMAR
DIVULGAÇÃO OPCIONAL

IFD 06

INDICADOR

IFD 06.1

Indique se você monitora a distribuição geográfica do total dos seus ativos investidos diretamente

DESCRITIVO

GERAL

em microfinanciamento.
Sim
IFD 06.2

Não

Do total dos seus ativos investidos diretamente em microfinanciamento, indique a distribuição
geográfica como um percentual da sua carteira.
0%
<20%
20-40%
Europa Ocidental

Indique o valor médio de
empréstimos (em US$) das suas
empresas sujeitas a investimentos
concedido a devedores ativos
nesta região.

41-60%
61-80%
>80%

0%
<20%
20-40%
Europa Oriental e Ásia Central

Não rastreamos esta informação
Indique o valor médio de
empréstimos (em US$) das suas
empresas sujeitas a investimentos
concedido a devedores ativos
nesta região.

41-60%
61-80%
>80%

0%
<20%
20-40%
América do Norte

Não rastreamos esta informação
Indique o valor médio de
empréstimos (em US$) das suas
empresas sujeitas a investimentos
concedido a devedores ativos
nesta região.

41-60%
61-80%
>80%

0%
América Latina (inclui América

<20%

Central e do Sul) e Caribe

20-40%
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Não rastreamos esta informação
Indique o valor médio de
empréstimos (em US$) das suas
empresas sujeitas a investimentos
concedido a devedores ativos
nesta região.

Contexto

41-60%
61-80%
>80%
0%
<20%
20-40%
Leste da Ásia e Pacífico

Não rastreamos esta informação
Indique o valor médio de
empréstimos (em US$) das suas
empresas sujeitas a investimentos
concedido a devedores ativos
nesta região.

41-60%
61-80%
>80%

0%
<20%
20-40%
Sul da Ásia

Não rastreamos esta informação
Indique o valor médio de
empréstimos (em US$) das suas
empresas sujeitas a investimentos
concedido a devedores ativos
nesta região.

41-60%
61-80%
>80%

0%
<20%
20-40%
Oriente Médio e Norte da África

Não rastreamos esta informação
Indique o valor médio de
empréstimos (em US$) das suas
empresas sujeitas a investimentos
concedido a devedores ativos
nesta região.

41-60%
61-80%
>80%
0%
<20%
20-40%
África Subsaariana
41-60%

Não rastreamos esta informação
Indique o valor médio de
empréstimos (em US$) das suas
empresas sujeitas a investimentos
concedido a devedores ativos
nesta região.

61-80%
>80%
IFD 06.3

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 06

NOTAS EXPLICATIVAS

15

Não rastreamos esta informação

Contexto

IFI 06

A distribuição geográfica como um percentual da sua carteira é baseada nos indicadores das
Diretrizes de Divulgação de VIM 2.2.3.1-6. Aqui, as categorias foram expandidas para incluir a
Europa Ocidental e a América do Norte.
Com base nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.3, o valor médio dos empréstimos é um
indicador substituto do nível de pobreza dos clientes do fornecedor de serviços de
microfinanciamento. Devedores ativos se referem a indivíduos que atualmente possuem saldo
de empréstimo pendente junto ao fornecedor de serviços de microfinanciamento, ou que são
primariamente responsáveis pelo pagamento de qualquer parcela da carteira bruta de
empréstimos. Indivíduos que possuem diversos empréstimos com um fornecedor de serviços de
microfinanciamento devem ser contados como um único devedor. Calcule conforme a seguir:
soma da carteira bruta total de empréstimos de cada prestador de serviços de
microfinanciamento / soma do número de devedores ativos de cada prestador de serviços de
microfinanciamento na carteira direta.

LÓGICA
IFD 06

Este indicador será aplicável se você informar que ≥20% do total dos seus ativos em finanças
inclusivas são investidos diretamente em microfinanciamento em [05].
[06.2] será aplicável se for informado "Sim" em [06.1].
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Princípio 1 do PIIF: Alcance dos serviços

SEÇÃO

Princípio 1 do PIIF: Alcance dos serviços
Ação possível:
Desenvolver e ampliar a gama de serviços financeiros disponíveis para populações de baixa renda. As
ampliações poderiam incluir poupança, empréstimos, seguros, serviços de pagamentos, opções de
transferências e planos de pensão.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 07

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PIIF 1

IFD 07

INDICADOR

IFD 07.1

Indique se você monitora o percentual da sua carteira de empresas de microfinanciamento
sujeitas a investimento que atuam em empréstimos para microempresas.
Se você agregar esta informação em um nível
organizacional, indique o percentual da sua carteira
Sim, monitoramos

alocada em empréstimos para microempresas.
[OPCIONAL]
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Não monitoramos
Não aplicável (não há
empréstimos para microempresas na
carteira).
IFD 07.2

Indique se você monitora o percentual da sua carteira de empresas de microfinanciamento
sujeitas a investimento que atuam em empréstimos para necessidades familiares imediatas (ou
seja, crédito ao consumidor).
Se você agregar esta informação em um nível

Sim, monitoramos

organizacional, indique o percentual da sua carteira
alocada em empréstimos para as necessidades
imediatas das famílias. [OPCIONAL]
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Não monitoramos
Não aplicável (não há
empréstimos para necessidades
familiares imediatas na carteira).
IFD 07.3

Indique se você monitora o percentual da sua carteira de empresas sujeitas a investimento em
empréstimos para moradias.
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Princípio 1 do PIIF: Alcance dos serviços

Se você agregar esta informação em um nível
organizacional, indique o percentual da sua carteira
alocada em empréstimos para outras categorias.

Sim, monitoramos

[OPCIONAL]
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Não monitoramos
Não aplicável (não há
empréstimos para moradias na
carteira).
Informações adicionais.

IFD 07.4

[OPCIONAL]

IFD 07

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 07

Observe que essas categorias não correspondem a totalidade, portanto não representam
necessariamente uma soma de 100%.

IFD 07.1

Isso é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.6.1. Empréstimos para microempresas
são aqueles cuja finalidade é financiar uma microempresa (cinco ou menos funcionários).
Calcule conforme a seguir: soma da carteira de empréstimos dos prestadores de serviços de
microfinanciamento (na carteira de microfinanciamento direto) dedicada a empréstimos para
microempresas / soma da carteira bruta de empréstimos de cada prestador de serviços de
microfinanciamento na carteira de microfinanciamento direto.
Isso é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.6.2. Empréstimos para necessidades

IFD 07.2

familiares imediatas são empréstimos destinados principalmente ao financiamento do consumo e
outras necessidades familiares. Calcule conforme a seguir: soma da carteira de empréstimos
dos prestadores de serviços de microfinanciamento (na carteira de microfinanciamento direto)
dedicada a empréstimos para microempresas / soma da carteira bruta de empréstimos de cada
prestador de serviços de microfinanciamento na carteira de microfinanciamento direto.
LÓGICA

IFD 07

Este indicador será aplicável se você informar que ≥20% do total dos seus ativos em finanças
inclusivas são investidos diretamente em microfinanciamento em [05].

AVALIAÇÃO
IFD 07

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [07.1, 07.2 e 07.3].
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 08

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

IFD 08

INDICADOR

IFD 08.1

Em sua carteira de microfinanciamento, indique se você apoia a prestação de serviços financeiros
além do crédito, poupança compulsória e/ou seguro compulsório.
Sim

IFD 08.2

PIIF 1

Não

Indique quais dos seguintes serviços você apoia:
Produtos de poupança voluntária
Forneça exemplos de como e o
que você apoia.

Indique se você obtém dados relativos ao percentual
dos prestadores de serviços financeiros em sua
carteira que estão oferecendo este tipo de serviço.
Sim

Não

Se você agrega esta informação no nível
organizacional, indique o percentual de
fornecedores de microfinanciamento no VIM
(Veículo de Investimento em Microfinanciamento) ou
na carteira direta organizacional que oferece estes
produtos.
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Produtos de seguro voluntário
Forneça exemplos de como e o
que você apoia.

Indique se você obtém dados relativos ao percentual
dos prestadores de serviços financeiros em sua
carteira que estão oferecendo este tipo de serviço.
Sim

Não

Se você agrega esta informação no nível
organizacional, indique o percentual de
fornecedores de microfinanciamento no VIM
(Veículo de Investimento em Microfinanciamento) ou
na carteira direta organizacional que oferece estes
produtos.
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Outros serviços financeiros, especifique_________
Forneça exemplos de como e o

Indique se você obtém dados relativos ao percentual

que você apoia.

dos prestadores de serviços financeiros em sua
carteira que estão oferecendo este tipo de serviço.
Sim
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Se você agrega esta informação no nível
organizacional, indique o percentual de
fornecedores de microfinanciamento no VIM
(Veículo de Investimento em Microfinanciamento) ou
na carteira direta organizacional que oferece estes
produtos.
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Serviços não financeiros, especifique_________
Forneça exemplos de como e o
que você apoia.

Indique se você obtém dados relativos ao percentual
dos prestadores de serviços financeiros em sua
carteira que estão oferecendo este tipo de serviço.
Sim

Não

Se você agrega esta informação no nível
organizacional, indique o percentual de
fornecedores de microfinanciamento no VIM
(Veículo de Investimento em Microfinanciamento) ou
na carteira direta organizacional que oferece estes
produtos.
<20,
IFD 08.3

Informações adicionais.
[OPCIONAL]
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IFD 08

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 08.1

O PRI reconhece que, em algumas jurisdições, os prestadores de serviços de financiamento não
têm permissão para fornecer produtos de poupança e outros serviços financeiros. Indique se
este for o caso da sua carteira na caixa abaixo, onde você pode explicar a sua resposta como
"Não", caso deseje.
O percentual da oferta da carteira de financiamento inclusivo nessas categorias pode ser
calculado como: Número de fornecedores de microfinanciamento no VIM ou na carteira direta
organizacional oferecendo tais produtos / Número total de prestadores de serviços de
microfinanciamento no VIM ou na carteira direta organizacional oferecendo tais produtos.
O indicador de produtos de poupança é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.7.1 e
no formulário de envio de dados do MIX Market MFI.
Os produtos de micropoupança se referem principalmente a 1) contas correntes / cheques - uma
conta que permite que o titular emita cheques contra o saldo depositado; 2) contas de poupança
- uma conta usada para depositar dinheiro e ganhar juros sobre o saldo ao longo do tempo; 3)
depósitos a prazo fixo - depósitos que não podem ser resgatados antes de uma data
especificada no momento do depósito; 4) contas de poupança de finalidade especial - uma conta
de depósito para pessoas físicas que acumulam dinheiro para uma finalidade específica e
ganham juros sobre o saldo depositado. Poupança exigida como condição para um empréstimo
atual ou futuro não deve ser incluído.
O indicador de seguros é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.7.2 e no formulário
de envio de dados do MIX Market MFI.
Microsseguro se refere principalmente aos quatro produtos a seguir: 1) seguro de vida para
crédito - seguro emitido para cobrir a vida de um devedor em relação a um empréstimo em
aberto. Se o devedor falecer antes do pagamento da dívida, a apólice pagará o saldo restante;
2) seguro de vida - seguro que garante uma quantia específica em dinheiro para um beneficiário
quando do falecimento do segurado, ou ao segurado no caso deste sobreviver além de uma
determinada idade; 3) seguro residencial - seguro de propriedade que cobre perdas ocorridas
em uma residência, seus pertences, incapacidade do uso, ou perda de outros artigos pessoais
do proprietário da casa; 4) seguros para rebanhos e agrícola - cobertura para plantações em
caso de perda ou dano e cobertura para animais domésticos perdidos que foram criados para
uso próprio ou para lucro, especialmente em uma fazenda. O seguro exigido como condição
para um empréstimo atual ou futuro não deve ser incluído.
O indicador de outros serviços financeiros é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM
3.2.7.3. Outros serviços financeiros se referem a serviços como micro pensões, cartões de
débito/crédito, transferências financeiras e pagamentos por cheque.
O indicador de serviços não financeiros é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.8.
Os serviços não financeiros se referem a serviços empresariais, formação de adultos, serviços
de saúde, ampliação e formação agrícola e capacitação feminina.

LÓGICA
IFD 08

Este indicador será aplicável se você informar que ≥20% do total dos seus ativos em finanças
inclusivas são investidos diretamente em microfinanciamento em [05].
[08.2] será aplicável se for informado "Sim" em [08.1].

AVALIAÇÃO
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IFD 08

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [08.1 e 08.2].
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Ação possível:
Incentivar fornecedores a introduzir produtos inovadores sob medida para as necessidades de clientes de
baixa renda.
Incentivar os fornecedores a expandir sua oferta de serviços para áreas mais remotas e populações mais
vulneráveis.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 09

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

PIIF 1

IFD 09

INDICADOR

IFD 09.1

Indique se você apoia a introdução de serviços sob medida para os seguintes grupos de clientes.
Sim

Não

Descreva como você apoia a introdução destes serviços.

Os mais pobres

Indique o percentual dos ativos que você está ciente que
apoia estes clientes.
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Monitoramos no nível de empresa sujeita a investimento,
mas não agregamos esta informação
Não monitoramos no nível de empresa sujeita a investimento
Sim

Não

Descreva como você apoia a introdução destes serviços.

Indique o percentual dos ativos que você está ciente que
Pobres

apoia estes clientes.
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Monitoramos no nível de empresa sujeita a investimento,
mas não agregamos esta informação
Não monitoramos no nível de empresa sujeita a investimento
Sim

Não

Descreva como você apoia a introdução destes serviços.
Clientes de baixa renda
Indique o percentual dos ativos que você está ciente que
apoia estes clientes.
<20,
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41-60,

61-80,

>80%
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Monitoramos no nível de empresa sujeita a investimento,
mas não agregamos esta informação
Não monitoramos no nível de empresa sujeita a investimento
Sim

Não

Descreva como você apoia a introdução destes serviços.

Indique o percentual dos ativos que você está ciente que
apoia estes clientes.
Outro, especifique________

<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Monitoramos no nível de empresa sujeita a investimento,
mas não agregamos esta informação
Não monitoramos no nível de empresa sujeita a investimento
IFD 09.2

Indique se você coleta dados sobre o percentual ou o número total de clientes ativos que são:
Sim

Rurais

Não

Indique o percentual que isto representa da sua carteira
direta.
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Sim

Urbanos

Não

Indique o percentual que isto representa da sua carteira
direta.
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Sim

Sexo feminino

Indique o percentual que isto representa da sua carteira
direta.
<20,

IFD 09.3

Não

Informações adicionais.
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IFD 09

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 09

Há várias formas de apoiar a introdução desses serviços, por exemplo, através de incentivos ou
fornecimento de auxílio técnico para apoiar o fornecedor de varejo no desenvolvimento desses
serviços.
O indicador rural é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.4.1. As áreas rurais são
locais constituídos fora das cidades e centros urbanos, tais como vilarejos e vilas, onde a maioria
dos produtos são de origem agropecuária. A agropecuária inclui produtos agrícolas e não
agrícolas, tais como pecuária e piscicultura.
Calcule como: Soma do número de clientes rurais de cada prestador de serviços de
microfinanciamento no VIM ou na carteira organizacional direta / Soma do número de clientes
ativos de cada prestador de serviços de microfinanciamento no VIM ou na carteira organizacional
direta.
O indicador urbano é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.4.2. Áreas que
constituem uma cidade ou centro urbano com maior densidade demográfica em comparação
com as áreas vizinhas, onde a maioria das pessoas não depende da agricultura como principal
atividade econômica.
Calcule como: Soma do número de clientes urbanos de cada prestador de serviços de
microfinanciamento no VIM ou na carteira organizacional direta / Soma do número de clientes
ativos de cada prestador de serviços de microfinanciamento no VIM ou na carteira organizacional
direta.
O indicador de gênero é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.5.1. Participação de
devedores do sexo feminino entre os devedores ativos.
Calcule como: Soma do número de clientes do sexo feminino de cada prestador de serviços de
microfinanciamento no VIM ou na carteira organizacional direta / Soma do número de devedores
ativos do sexo feminino e masculino (excluindo empresas) de cada prestador de serviços de
microfinanciamento no VIM ou na carteira organizacional.

AVALIAÇÃO
IFD 09

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [09.1 e 09.2].

IFD 09

DEFINIÇÕES

Os mais pobres

Definição do Relatório de Impacto e Padrões de Investimentos (IRIS): "Os mais
pobres são as pessoas que vivem abaixo de uma linha reconhecida de extrema
pobreza absoluta. As linhas normalmente reconhecidas como de pobreza extrema
incluem (1) pessoas incluídas nos 50% daqueles que vivem abaixo da linha de
pobreza estabelecida pelo governo nacional, (2) pessoas vivendo com menos de
US$1,00 por dia (tecnicamente US$1,08 por dia por pessoa na Paridade de Poder
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de Compra de 1993 (PPP) ou menos de US$1,25 por dia no PPP de 2005), ou (3)
a linha de extrema pobreza da USAID, que varia para cada país". Para qualquer
atualização a respeito das linhas de pobreza e a Paridade de Poder de Compra,
acesse o site: www.povertytools.org
Pobres

Definição do Relatório de Impacto e Padrões de Investimentos (IRIS): "Pobres são
as pessoas que vivem abaixo de uma linha reconhecida de pobreza. As linhas
normalmente reconhecidas como de pobreza incluem (1) pessoas que vivem
abaixo da linha de pobreza estabelecida pelo governo nacional, (2) pessoas
vivendo com menos de US$2,00 por dia para despesas diárias por pessoa de
acordo com a Paridade de Poder de Compra de 1993". Para qualquer atualização
a respeito das linhas de pobreza e a Paridade de Poder de Compra, acesse o
site: www.povertytools.org

Baixa renda

Definição do Relatório de Impacto e Padrões de Investimento (IRIS): "Pessoas de
baixa renda são indivíduos que vivem acima da linha da pobreza, mas abaixo da
renda média nacional". Para qualquer atualização a respeito das linhas de pobreza
e a Paridade de Poder de Compra, acesse: www.povertytools.org
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Medida possível:
Apoio a fornecedores do varejo.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 10

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

IFD 10

INDICADOR

IFD 10.1

Indique se você fornece apoio técnico às suas empresas sujeitas a investimento.
Sim

PIIF 1

Não

IFD 10.2

Informações adicionais.

IFD 10

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 10.1

IFD 10.1 está alinhado com as Diretrizes de Divulgação de VIM 1.3.9. Auxílio técnico poderia ser
fornecido diretamente ou através de terceiros.

IFD 10.2

Talvez você queira especificar o tipo de auxílio técnico fornecido durante o ano do exercício e o
alcance dos recursos alocados.
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SEÇÃO

Princípio 2 do PIIF: Proteção do cliente
Medida possível:
Endossar publicamente os Princípios de Proteção dos Clientes (CPP).

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 11

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

IFD 11

INDICADOR

IFD 11.1

Indique se você endossa publicamente os Princípios de Proteção dos Clientes.
Sim

PIIF 2

Não

Informações adicionais.

IFD 11.2

[OPCIONAL]

IFD 11

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 11.1

O IFD 11.1 está alinhado com as Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.10.1. Os Princípios de
Proteção dos Clientes fazem parte da Campanha Smart, uma iniciativa em todo o setor de
microfinanciamento que incentiva os investidores a assegurar que os clientes de baixa renda
sejam tratados de forma justa e protegidos contra produtos financeiros prejudiciais:
http://www.smartcampaign.org/

LÓGICA
IFD 11

Este indicador será aplicável se você informar que ≥20% do total dos seus ativos em finanças
inclusivas são investidos diretamente em microfinanciamento em [05].

AVALIAÇÃO
IFD 11

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [11.1].
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 12

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

IFD 12

INDICADOR

IFD 12.1

Indique se você fornece treinamento ou auxílio às suas empresas sujeitas a investimento na
implementação dos Princípios de Proteção de Clientes e/ou outras medidas de proteção de
clientes.
Sim

PIIF 2

Não

IFD 12.2

Informações adicionais.

IFD 12

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 12.1

O treinamento ou auxílio pode ser fornecido diretamente ou por parceiros. A quantificação
poderia envolver o número e a duração em dias do treinamento fornecido e a quantas pessoas
durante o período do exercício. O auxílio poderia incluir também o número de avaliações ou
certificações co-financiadas/apoiadas.

LÓGICA
IFD 12

Este indicador será aplicável se você informar que ≥20% do total dos seus ativos em finanças
inclusivas são investidos diretamente em microfinanciamento em [05].

AVALIAÇÃO
IFD 12

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [12.1].
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 13

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

IFD 13

INDICADOR

IFD 13.1

Indique se você inclui os Princípios de Proteção de Clientes e/ou outras medidas de proteção de
clientes em suas políticas de investimento.
Sim

IFD 13.2

PIIF 2

Não

Indique se isso é aplicado sistematicamente.
Durante o due diligence
Sim

Não

Em convênios nos contratos de empréstimos e/ou em contratos de financiamento ou do
acionista
Sim
IFD 13.3

Não

Indique se você incentiva as empresas sujeitas a investimento a se inscrever para a Certificação
de Proteção dos Clientes.
[OPCIONAL]
Sim

IFD 13.4

Não

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 13

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 13.1
e 13.2

IFD 13.1 e 13.2 baseados nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.2.10.2.

IFD 13.3

A Certificação de Proteção do Cliente é uma avaliação terceirizada e independente que
reconhece publicamente as instituições financeiras que atendem a padrões adequados de
atenção ao tratamento dos clientes. Ela permite que as instituições financeiras demonstrem a
adesão aos Princípios de Proteção dos Clientes do setor de microfinanciamento. Ela contribui
para um setor de microfinanciamento mais estável incentivando as práticas que buscam
assegurar o tratamento prudente, transparente e respeitoso dos clientes. O incentivo às empresas
sujeitas a investimento para aplicar a Certificação de Proteção dos Clientes poderia incluir a
certificação como pré-requisito para o aporte de recursos (por exemplo, estar certificada para
poder receber recursos ou ter um prazo para conseguir a certificação).
http://smartcampaign.org/certification

LÓGICA

IFD 13

Este indicador será aplicável se você informar que ≥20% do total dos seus ativos em finanças
inclusivas são investidos diretamente em microfinanciamento em [05].
[13.2] e [13.3] serão aplicáveis se for informado "Sim" em [13.1].
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AVALIAÇÃO
IFD 13

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [13.2, 13.2 e 13.3].
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SEÇÃO

Princípio 3 do PIIF: Tratamento justo
Ação possível:
Fornecer financiamento em moeda e prazo adequados.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 14

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PIIF 3

IFD 14

INDICADOR

IFD 14.1

Com relação a sua carteira direta em títulos de dívida, indique se você fornece investimentos em
moeda local.
Sim

Não

Indique o percentual da sua carteira direta de títulos de dívida que é investida na moeda local da
empresa sujeita a investimento.

IFD 14.2

<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Informações adicionais.

IFD 14.3

[OPCIONAL]

IFD 14

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 14

Este indicador é aplicável somente se você tiver investimentos diretos em títulos de dívida.

IFD 14.2

O IFD 14.2 é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 2.2.2.7.

IFD 14.3

Por exemplo, se você não fornece empréstimos em moeda estrangeira, talvez você queira
descrever se adota alguma medida para ajudar suas empresas sujeitas a investimento na gestão
da variação cambial.

LÓGICA

IFD 14

Este indicador será aplicável se você informar que ≥20% dos investimentos da sua organização
em financiamento inclusivo está em títulos de dívida em [04].
Dentro deste indicador, [14.2] será aplicável se for informado Sim" para [14.1].

AVALIAÇÃO
IFD 14

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [14.1 e 14.2].
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Ação possível:
Fornecer financiamento em moeda e prazo adequados.
Apoia ativamente a criação de uma base de financiamento diversificada.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 15

OBRIGATÓRIO

DESCRITIVO

PIIF 3

IFD 15

INDICADOR

IFD 15.1

Com relação a sua carteira direta de títulos de dívida, indique o percentual com vencimento (a
partir da data do investimento) nos seguintes prazos:
Indique o percentual
12 meses ou menos
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

61-80,

>80%

61-80,

>80%

61-80,

>80%

Indique o percentual
13 a 24 meses
<20,

20-40,

41-60,

Indique o percentual
25 a 60 meses
<20,

20-40,

41-60,

Indique o percentual
Mais de 60 meses
<20,
IFD 15.2

20-40,

41-60,

Indique se você tem um limite definido com relação a exposição máxima de investimentos em
renda fixa das empresas sujeitas a investimento nas quais você investe.
[OPCIONAL]
Sim

IFD 15.3

Não

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 15

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 15

Este indicador é aplicável somente se você tiver investimentos diretos em títulos de dívida.

IFD 15.2

Isso se refere ao percentual máximo da dívida total da empresa sujeita a investimento que é
fornecido pelo entrevistado em qualquer investimento individual.

LÓGICA

IFD 15

Este indicador será aplicável se você informar que ≥20% dos investimentos da sua organização
em finanças inclusivas estão em títulos de dívida em [04].
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Ação possível:
Fornecer financiamento em moeda e prazo adequados.
Apoia ativamente a criação de uma base de financiamento diversificada.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 16

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PIIF 3

IFD 16

INDICADOR

IFD 16.1

Com relação a sua carteira direta de capital (conforme informado no IFD 04), indique o tempo
médio de titularidade de um investimento em capital.
12 meses ou menos
13 a 24 meses
25 a 60 meses
Mais de 60 meses

IFD 16.2

Indique se você tem políticas ou procedimentos específicos com relação às abordagens
responsáveis de saída.
Sim

IFD 16.3

Não

Indique se você publica políticas ou procedimentos com relação às abordagens responsáveis de
saída. Forneça um URL.
[OPCIONAL]

IFD 16.4

Indique se você tem políticas ou procedimentos específicos sobre metas ou tetos de retorno
sobre o capital (ROE) com relação aos seus investimentos em capital.
Sim

IFD 16.5

Não

Indique se você publica políticas ou procedimentos sobre metas ou tetos de retorno sobre o
capital (ROE) com relação aos seus investimentos em capital. Forneça um URL.
[OPCIONAL]

IFD 16.6

Indique as suas metas de retorno sobre o capital (ROE), especificando metas diferentes para
fundos diferentes, se for o caso.
[OPCIONAL]

IFD 16.7

Indique se você tem um limite definido com relação a exposição máxima de investimentos em
capital das empresas sujeitas a investimento nas quais você investe.
Sim

Não

34

Princípio 3 do PIIF: Tratamento justo

IFD 16.8

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 16

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 16

Este indicador é aplicável somente se você tiver investimentos diretos em capital.

IFD 16.4
e 16.6

Isto se refere às metas ou tetos no nível de fundo, ou seja, para sua organização, em vez de
investimento individual. Para fundos mistos, esse indicador seria aplicável se o fundo tivesse
>50% em capital.

IFD 16.7

Isso se refere ao percentual máximo dos recursos totais em capital da empresa sujeita a
investimento que é fornecido pelo entrevistado em qualquer investimento individual.

LÓGICA
IFD 16

Este indicador será aplicável se você informar que ≥20% dos investimentos da sua organização
em finanças inclusivas estão em capital em [04].
Dentro deste indicador, [16.3] será aplicável se você informar "Sim" para [16.2] e [16.5] será
aplicável se você informar "Sim" para [16.4].

AVALIAÇÃO
IFD 16

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [16.2] e [16.4].
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Ação possível:
Negociar termos e condições que sejam transparentes, justos e razoáveis, incluindo cláusulas de rompimento justas.

Situação do indicador

IFD 17

OBRIGATÓRIO

IFD 17

INDICADOR

IFD 17.1

Indique se você adota as seguintes práticas:

Finalidade

NÚCLEO AVALIADO

Para investimentos em renda fixa: use as Diretrizes para Credores na
Definição de Convênios para Apoio ao Microfinanciamento Responsável como
exemplo ou documento de referência.
Assegurar que a empresa sujeita a
investimento compreenda os termos,
convênios e suas implicações antes de
assinar a documentação de empréstimo / do
acionista.
Promover a confiança e o diálogo proativo
com as empresas sujeitas a investimento
através de discussões francas sobre
questões como violações de convênios.

Fundamentação

Descreva o seu processo.

PIIF 3

Indique se estas práticas estão formalizadas
em políticas e procedimentos por escrito.
Sim

Indique se estas práticas estão formalizadas
em políticas e procedimentos por escrito

Sim

Descreva o seu processo.
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Não

Indique se estas práticas estão formalizadas
em políticas e procedimentos por escrito
Sim

No caso de violações materiais de convênios, criar/participar de um grupo de
trabalho voluntário se for o caso, com o objetivo de ajudar a empresa sujeita a
investimento a permanecer como uma preocupação constante sempre que
possível.

Não

Não

Indique se estas práticas estão formalizadas
em políticas e procedimentos por escrito.
Sim

Não
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Para investimentos em renda fixa: treine a sua equipe para o monitoramento
eficaz e para as negociações de dispensas de convênios para gerenciar
condições de deterioração, além da transição de empréstimos inadimplentes da
equipe que originou os empréstimos para a equipe de tratamento especializado.

Indique se estas práticas estão formalizadas
em políticas e procedimentos por escrito.

Incentivar a criação de habilidades da empresa sujeita a investimento nas

Indique se estas práticas estão formalizadas

projeções financeiras, planejamento de cenários e testes de estresse para a
gerência, e sobre especialização financeira e governança para os diretores.

Sim

Não

em políticas e procedimentos por escrito.
Sim

Não

Indique se estas práticas estão formalizadas
em políticas e procedimentos por escrito.

Outro, explique__________

Sim

Não

Nenhuma das anteriores
IFD 17.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 17

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 17

As Diretrizes dos Credores para Definição de Convênios para Apoio ao Microfinanciamento Responsável fornece orientações para
convênios razoáveis para investidores em renda fixa, ou seja, convênios que podem contribuir para assegurar que as empresas de IMF
sujeitas a investimento adotem um comportamento de “financiamento responsável” que possa assegurar que os seus clientes finais não
sejam prejudicados.

IFD 17.1

As opções "Use as Diretrizes dos Credores para Definição de Convênios para Apoio ao Microfinanciamento Responsável como exemplo
ou documento de referência" e "Treine sua equipe no monitoramento eficaz e nas negociações de dispensa de convênios para gerenciar
condições de deterioração e na transição de empréstimos inadimplentes da equipe que originou os empréstimos para a equipe de
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trabalho especializado" será aplicável somente se você tiver investimentos diretos em títulos de dívida.
LÓGICA
IFD 17

As opções a seguir serão aplicáveis se você informar que ≥20% dos investimentos da sua organização em finanças inclusivas estão em
títulos de dívida em [04]:
•

Para investimentos em renda fixa: use as Diretrizes para Credores na Definição de Convênios para Apoio ao
Microfinanciamento Responsável como exemplo ou documento de referência.

•

Para investimentos em renda fixa: treine a sua equipe para o monitoramento eficaz e para as negociações de dispensas de
convênios para gerenciar condições de deterioração, além da transição de empréstimos inadimplentes da equipe que originou
os empréstimos para a equipe de tratamento especializado.

AVALIAÇÃO
IFD 17

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [17.1].
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SEÇÃO

Princípio 4 do PIIF: Investimento responsável
Ação possível:
Use as normas e ferramentas da Força Tarefa de Desempenho Social para medir e informar sobre o
mesmo.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 18

OBRIGATÓRIO

DESCRITIVO

PIIF 4

IFD 18

INDICADOR

IFD 18.1

Indique se você utiliza as seguintes ferramentas para informação de desempenho social:
Ferramentas desenvolvidas externamente
Durante o due diligence

Sim

Não

Não monitoramos o
desempenho social

Para fins de monitoramento e informação

Sim

Não

Não monitoramos o
desempenho social

Descreva as abordagens utilizadas e a frequência de uso. [OPCIONAL]

Ferramentas internas baseadas em ferramentas desenvolvidas externamente
Durante o due diligence

Sim

Não

Não monitoramos o
desempenho social

Não

Não monitoramos o
desempenho social

Para fins de monitoramento e informação

Sim

Descreva as abordagens utilizadas e a frequência de uso. [OPCIONAL]

Ferramentas desenvolvidas somente internamente
Durante o due diligence
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Sim

Não

Não monitoramos o
desempenho social

Para fins de monitoramento e informação

Sim

Não

Não monitoramos o
desempenho social

Descreva as abordagens utilizadas e a frequência de uso. [OPCIONAL]

IFD 18.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 18

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 18

O desempenho social é a tradução eficaz da missão de uma instituição colocada em prática em
linha com os valores socialmente aceitos (definição do SPTF). Trata-se de tornar a missão social
de uma organização realidade, seja qual for a missão. Ela pode incluir o atendimento a um
grande número de pessoas pobres ou excluídas, melhoria da qualidade e adequação dos
serviços financeiros, criação de benefícios para clientes e melhoria da responsabilidade social
de uma IMF.
Ferramentas desenvolvidas externamente: Consulte os Padrões Universais para a Gestão do
Desempenho Social, um conjunto de padrões de gestão que se aplicam a todas as instituições
de microfinanciamento que buscam um resultado duplo.

LÓGICA
IFD 18

Os indicadores [28-31] serão aplicáveis se você informar usando quaisquer ferramentas nesse
indicador (desenvolvida internamente e/ou externamente).
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 19

OBRIGATÓRIO

DESCRITIVO

PIIF 4

IFD 19

INDICADOR

IFD 19.1

Indique se você exige que as instituições de varejo nas quais você investe tenham uma
classificação financeira independente.
Sempre
Na maioria dos casos
Na minoria dos casos
Não

IFD 19.2

Indique se você exige que as instituições de varejo nas quais você investe tenham uma
classificação social independente.
Sempre
Na maioria dos casos
Na minoria dos casos
Não

IFD 19.3

Indique se você exige que as instituições de varejo nas quais você investe tenham uma auditoria
social independente.
Sim

IFD 19.4

Não

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 19

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 19

Uso de auditorias e classificações independentes além da contabilidade financeira.
Classificações financeiras
As classificações de desempenho financeiro não medem apenas a solvência da IMF, mas
também sua credibilidade e excelência em microfinanciamento. Elas incorporam recursos de
uma classificação de crédito, mas também incluem um nível mais aprofundado de análise com a
finalidade de avaliar a eficácia da instituição em alcançar microempreendedores com
empréstimos de alta qualidade. Uma classificação de desempenho financeiro normalmente é
uma avaliação integral do desempenho global da IMF (pontos fortes e fracos). O desempenho
recebe uma nota ou classificação de acordo com a própria escala do avaliador. A Classificação
de Instituição de Microfinanciamento (CIM) é fornecida por todas as quatro agências de
classificação especializadas em microfinanciamento e incorpora os indicadores de proteção dos
clientes. Para mais informações sobre classificações e fornecedores, acesse
www.ratinginitiative.org.

41

Princípio 4 do PIIF: Investimento responsável
Auditorias/Classificações sociais
As auditorias/classificações sociais são avaliações independentes do desempenho social de
uma IMF. As auditorias/classificações sociais avaliam tanto o risco social (o risco de não realizar
a missão social) quanto o desempenho social (a probabilidade de contribuição em valor social).
A principal diferença entre uma auditoria e uma classificação é que, na primeira, o desempenho
recebe uma nota ou classificação de acordo com a própria escala do avaliador. Para mais
informações sobre classificações e fornecedores, acesse www.ratinginitiative.org.
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Ação possível:
Auxiliar no desenvolvimento de referências adequadas para questões de governança corporativa.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 20

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PIIF 4

IFD 20

INDICADOR

IFD 20.1

Com relação ao seu due diligence, monitoramento e informação de governança corporativa entre
as empresas sujeitas a investimento, indique se você avalia:
Remuneração do conselho de administração e dos diretores executivos (ou seja, devida
transparência, o uso de comparativos de mercado).
Pré-investimento

Sim

Não

Não para todos os nossos
investimentos em finanças
inclusivas

Pós-investimento

Sim

Não

Não para todos os nossos
investimentos em finanças
inclusivas

Descreva o que você analisa e, se for pós-investimento, a periodicidade da avaliação.
[OPCIONAL]

Composição do conselho de administração (ou seja, amplitude e profundidade da
experiência, representação eficaz do cliente, diversidade)
Pré-investimento

Sim

Não

Não para todos os nossos
investimentos em finanças
inclusivas

Pós-investimento
Não para todos os nossos
Sim

Não

investimentos em finanças
inclusivas

Descreva o que você analisa e, se for pós-investimento, a periodicidade da avaliação.
[OPCIONAL]

Se o conselho de administração recebe informações relacionadas a gestão de
desempenho social da equipe de gerentes, que é analisada e contribui para a tomada de
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decisões por parte do conselho.
Pré-investimento

Sim

Não

Não para todos os nossos
investimentos em finanças
inclusivas

Não

Não para todos os nossos
investimentos em finanças
inclusivas

Pós-investimento

Sim

Descreva o que você analisa e, se for pós-investimento, a periodicidade da avaliação.
[OPCIONAL]

IFD 20.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 20

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 20

Não para a totalidade dos nossos investimentos em finanças inclusivas: alguns desses
processos podem parecer diferentes para diversas entidades nas quais você possa investir,
além do microfinanciamento, tais como bancos e empresas controladoras. Sendo assim, indique
se esse é o caso em IFD 20.2.

AVALIAÇÃO
IFD 20

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para [20.1].
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Ação possível:
Auxiliar no desenvolvimento de referências adequadas para questões de governança corporativa.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 21

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PIIF 4

IFD 21

INDICADOR

IFD 21.1

Indique se você fornece treinamento ou auxílio às suas empresas sujeitas a investimento quanto
a governança corporativa.
Sim

Não

IFD 21.2

Informações adicionais.

IFD 21

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 21.1

O IFD 21.1 está relacionado ao apoio fornecido por conta de e além de assumir uma posição no
conselho de administração e/ou participação nas estruturas de governança. O treinamento ou
auxílio pode ser fornecido diretamente ou por terceiros.

IFD 21.2

IFD 21.2: O treinamento ou auxílio pode ser fornecido diretamente ou por parceiros. A
quantificação poderia envolver o número e a duração em dias do treinamento fornecido e a
quantas pessoas durante o período do exercício. Se você forneceu treinamento ou apoio durante
o período do exercício, quantifique-os na medida do possível, bem como se e de que modo sua
política difere em termos de investimentos em títulos de dívida e capital.
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Ação possível:
Auxiliar no desenvolvimento de referências adequadas para questões de governança corporativa.

Situação do indicador

Finalidade

VOLUNTÁRIO

IFD 22

INDICADOR

IFD 22.1

Com relação a sua carteira direta em capital (conforme informado no IFD 04), indique o
percentual das empresas sujeitas a investimento nas quais você possui assentos no conselho de
administração com:
<20,

20-40,

ADICIONAL AVALIADO

Fundamentação

IFD 22

41-60,

61-80,

PIIF 4

>80%

Não rastreamos esta informação
IFD 22.2

Indique com que frequência você participa das reuniões.
Mensalmente ou com mais frequência
Trimestralmente
Semestralmente
Anualmente
A cada dois anos ou menos
Mediante solicitação
Não rastreamos esta informação

IFD 22.3

Para aqueles investimentos em capital em que você não possui assentos no conselho de
administração, indique como você consegue ou mantém a influência.

IFD 22.4

Informações adicionais.

IFD 22

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 22.1

Este indicador é aplicável somente se você tiver investimentos diretos em capital.

LÓGICA
IFD 22

Este indicador será aplicável se você informar que ≥20% dos investimentos da sua organização
em finanças inclusivas estão em capital em [04].
Dentro deste indicador, [22.2] é aplicável se você informar ≥20% em [22.1]
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Ação possível:
Auxiliar no desenvolvimento de referências adequadas para questões ambientais.

Situação do indicador

Finalidade

NÚCLEO AVALIADO

Fundamentação

IFD 23

OBRIGATÓRIO

PIIF 4

IFD 23

INDICADOR

IFD 23.1

Indique se você tem um procedimento para integrar a consideração das questões ambientais em
seus processos de decisão de investimentos.
Sim, para todos os investimentos em finanças inclusivas
Sim, para uma maioria dos investimentos em finanças inclusivas
Sim, para uma minoria dos investimentos em finanças inclusivas
Não

IFD 23.2

Descreva como o seu procedimento para integrar a consideração das questões ambientais em
seus processos de decisão de investimentos afeta as decisões pré-investimento.
[OPCIONAL]

IFD 23.3

Descreva como o seu procedimento para integrar a consideração das questões ambientais em
seus processos de decisão de investimentos afeta as decisões pós-investimento.
[OPCIONAL]

IFD 23.4

Indique se você solicita que suas empresas sujeitas a investimento estejam em conformidade
com uma lista de exclusão ambiental.
Sim, para todas as empresas sujeitas a investimento
Sim, para uma maioria das empresas sujeitas a investimento
Sim, para uma minoria das empresas sujeitas a investimento
Não

IFD 23.5

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 23

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 23.1

O IFD 23.1 é baseado nas Diretrizes de Divulgação de VIM 3.1.3. As questões comuns
associadas aos investimentos em finanças inclusivas incluem poluição (lixo, água, ar), uso de
produtos químicos e pesticidas, uso de energia e destruição de florestas (produção de
cerâmicas, produção de carvão e corte de madeira). Para mais informações e orientações, a
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FMO criou ferramentas de Sustentabilidade e Orientação de IMF e PME, inicialmente
desenvolvidas para bancos de IMFs e PME, que explicam como implementar avaliações E e S e
processos de acompanhamento no alinhamento.
IFD 23.4

O IFD 23.4 está alinhado com as Diretrizes de Divulgação de VIM 3.1.2. Uma lista de exclusão
ambiental se refere a um conjunto mínimo de padrões e práticas ambientais e/ou uma lista de
atividades que não podem ser financiadas pela empresa sujeita a investimento por causa dos
riscos ambientais.

LÓGICA
IFD 23

[23.2] e [23.3] serão aplicáveis se for informado "Sim" em [23.1].

AVALIAÇÃO
IFD 23

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para [23.1].
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Ação possível:
Promover a implementação de práticas anti corrupção.

Situação do indicador

Finalidade

IFD 24

VOLUNTÁRIO

IFD 24

INDICADOR

IFD 24.1

Indique se você tem políticas anti corrupção.

Fundamentação

ADICIONAL AVALIADO

PIIF 4

Sim, publicado
Sim, mas não publicado
Não
IFD 24.2

Indique se você tem políticas internas de denúncias.
Sim, publicado
Sim, mas não publicado
Não
Indique se você analisa se as suas empresas sujeitas a investimento têm políticas anti corrupção

IFD 24.3

como parte do seu processo de due dilligence.
Sim

IFD 24.4

Não

Indique se você analisa se as suas empresas sujeitas a investimento têm políticas de denúncia
interna como parte do seu processo de due dilligence.
Sim

Não

IFD 24.5

Informações adicionais.

IFD 24

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 24.5

Por exemplo, se você promove a implementação de políticas anti corrupção, descreva como isso
é feito.

AVALIAÇÃO
IFD 24

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [24.1 e 24.2].
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SEÇÃO

Princípio 5 do PIIF: Transparência
Ação possível:
Divulga plenamente as políticas, critérios e condições relacionadas dos produtos e serviços às empresas
sujeitas a investimento e outras partes interessadas pertinentes.

Situação do indicador

Finalidade

ADICIONAL AVALIADO

Fundamentação

IFD 25

VOLUNTÁRIO

IFD 25

INDICADOR

IFD 25.1

Indique como a sua missão e os objetivos de investimento são comunicados para as partes
interessadas (por exemplo, empresas sujeitas a investimento, investidores).
Publicamente, forneça uma URL:___________________
Somente determinadas partes interessadas
Somente mediante solicitação

IFD 25.2

Informações adicionais.

IFD 25

NOTAS EXPLICATIVAS

AVALIAÇÃO
IFD 25

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para [25.1].
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Ação possível:
Divulga plenamente as políticas, critérios e condições relacionadas dos produtos e serviços às empresas
sujeitas a investimento e outras partes interessadas pertinentes.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 26

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

IFD 26

INDICADOR

IFD 26.1

Além do PRI/PIIF, indique se você fornece aos seus investidores e/ou ao público informações
alinhadas com os padrões do setor.
Sim

IFD 26.2

PIIF 5

Não

Você fornece informações alinhadas com:
As Diretrizes de Divulgação do MIV
Sim, somente aos nossos investidores
Sim, ao público
Relatório de Impacto e Normas de Investimentos (Impact Reporting & Investment Standards,
ou IRIS)
Sim, somente aos nossos investidores
Sim, ao público
Outro, especifique___________
Sim, somente aos nossos investidores
Sim, ao público

IFD 26.3

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 26

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 26.1

As Diretrizes de Divulgação de VIM fornecem um conjunto de indicadores padronizados em
relação aos quais as instituições / veículos de investimento em microfinanciamento (consulte o
Apêndice 1 para ver as definições e orientação) podem divulgar. A divulgação inclui informações
sobre os perfis do VIM, incluindo informações jurídicas, estratégia de investimentos, indicadores
selecionados para avaliar o desempenho financeiro e as políticas ESG. Para ver o conjunto
completo de Diretrizes de Divulgação do MIV, consulte www.cgap.org/gm/document1.9.47636/CG_MIV_Rev.pdf.
O Impact Reporting & Investment Standards (IRIS) é uma linguagem comum para descrição do
desempenho social e ambiental de uma organização. O IRIS fornece um conjunto independente
e crível de métricas para as organizações utilizarem ao informar seu impacto. Os indicadores do
IRIS abrangem uma série de objetivos de desempenho e incluem métricas especializadas para
uma gama de setores, incluindo serviços financeiros: http://iris.thegiin.org/.
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IFD 26.3

Por exemplo, se for o caso, descreva se você prioriza quaisquer padrões do setor e/ou
indicadores em especial, além do percentual dos seus ativos que este informe aborda.

AVALIAÇÃO
IFD 26

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [26.1 e 26.2].
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Ação possível:
Garantir que as empresas sujeitas a investimentos divulguem os preços, termos e condições dos produtos e
serviços financeiros oferecidos, além dos preços, termos e condições serem compreendidos pelos clientes.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 27

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PIIF 5

IFD 27

INDICADOR

IFD 27.1

Indique se você incentiva que as instituições de varejo nas quais você investe assegurem que as
seguintes informações sejam transparentes e totalmente explicadas aos seus clientes (ou seja,
aqueles que buscam serviços financeiras junto a eles) de uma maneira que eles possam
entender.
Precificação
Sim

Não

Outros termos e condições
Sim

Não

IFD 27.2

Indique como você garante isso para a precificação e forneça exemplos.

IFD 27.3

Indique como você garante isso para outros termos e condições e forneça exemplos.

IFD 27.4

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 27

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 27.1

Por exemplo, incentivar a precificação transparente poderia incluir o incentivo ao uso de taxas
decrescentes sobre empréstimos por parte das empresas sujeitas a investimento; incentivo a
divulgação das taxas de juros das empresas sujeitas a investimento (APR e taxas de juros
vigentes) e todas as tarifas adicionais no site da instituição e na documentação de empréstimos.

AVALIAÇÃO
IFD 27

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [27.2 e 27.3].
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SEÇÃO

Princípio 6 do PIIF: Retornos equilibrados
Ação possível:
Esforçar-se para obter um retorno social e financeiro ajustado ao risco, de longo prazo e equilibrado, que
reconheça os interesses dos clientes, prestadores de serviço e investidores.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 28

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PIIF 6

IFD 28

INDICADOR

IFD 28.1

Indique se o desempenho social das empresas sujeitas a investimento afeta a sua:
Tomada de decisões de investimentos
Sim

Não

Sim

Não

Gestão de carteira

IFD 28.2

Explique como o desempenho social das empresas sujeitas a investimento afeta a tomada de
decisões de investimento.

IFD 28.3

Explique como o desempenho social das empresas sujeitas a investimento afeta a gestão da
carteira.

IFD 28.4

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 28

NOTAS EXPLICATIVAS

LÓGICA
IFD 28

Este indicador será aplicável se você informar usando quaisquer ferramentas para informe de
desempenho social (desenvolvida internamente e/ou externamente) em [18.1].
Dentro deste indicador:
[28.2] será aplicável se você informar "Sim" para a tomada de decisões de investimentos em
[28.1]
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[28.3] será aplicável se você informar "Sim" para a gestão de carteiras em [28.1]
AVALIAÇÃO
IFD 28

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [28.2 e 28.3].
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Ação possível:
Esforçar-se para obter um retorno social e financeiro ajustado ao risco, de longo prazo e equilibrado, que
reconheça os interesses dos clientes, prestadores de serviço e investidores.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 29

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

IFD 29

INDICADOR

IFD 29.1

Indique se a sua equipe tem incentivos monetários (ou outros - especifique) ligados às medidas
de desempenho social.
Sim

IFD 29.2

Informações adicionais.

IFD 29

NOTAS EXPLICATIVAS

PIIF 6

Não

LÓGICA
IFD 29

Este indicador será aplicável se você informar usando quaisquer ferramentas para informe de
desempenho social (desenvolvida internamente e/ou externamente) em [18.1].

AVALIAÇÃO
IFD 29

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para [29.1].
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Ação possível:
Esforçar-se para obter um retorno social e financeiro ajustado ao risco, de longo prazo e equilibrado, que
reconheça os interesses dos clientes, prestadores de serviço e investidores.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 30

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

IFD 30

INDICADOR

IFD 30.1

Indique se você coleta dados referentes aos resultados sociais do trabalho das suas empresas
sujeitas a investimento.
Sim

PIIF 6

Não

IFD 30.2

Informações adicionais.

IFD 30

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 30.1

Os resultados se referem ao resultado, efeito ou consequência pretendida que ocorrerá a partir
dos programas ou atividades das empresas sujeitas a investimento, que são distintos dos
programas e atividades em si e seus resultados. Por exemplo, a coleta de pesquisas de renda de
clientes para estudos de resultados, ou o uso do Índice de Progresso na Redução da Pobreza
(PPI) para monitorar a diminuição da pobreza. A coleta e análise de dados poderiam ser diretas
ou através de terceiros.

IFD 30.2

Por exemplo, esclareça o tipo de dados de resultados sociais que você coleta.

LÓGICA
IFD 30

Este indicador será aplicável se você informar usando quaisquer ferramentas para informe de
desempenho social (desenvolvida internamente e/ou externamente) em [18.1].

AVALIAÇÃO
IFD 30

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para [30.1].
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Ação possível:
Esforçar-se para obter um retorno social e financeiro ajustado ao risco, de longo prazo e equilibrado, que
reconheça os interesses dos clientes, prestadores de serviço e investidores.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 31

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

IFD 31

INDICADOR

IFD 31.1

Indique se você incentiva as empresas sujeitas a investimento a monitorar o desempenho social.
Sim

PIIF 6

Não

IFD 31.2

Explique como você incentiva as empresas sujeitas a investimento a monitorar o desempenho
social.

IFD 31.3

Informações adicionais.

IFD 31

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 31.2

Por exemplo, para investidores em renda fixa, existe um desconto disponível sobre a taxa de
juros quando o desempenho ambiental, social e de governança são positivos?

LÓGICA
IFD 31

Este indicador será aplicável se você informar usando quaisquer ferramentas para informe de
desempenho social (desenvolvida internamente e/ou externamente) em [18.1].
[31.2] será aplicável se for informado "Sim" em [31.1].

AVALIAÇÃO
IFD 31

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para [31.1].

58

Princípio 7 do PIIF: Padrões

SEÇÃO

Princípio 7 do PIIF: Padrões
Ação possível:
Participar de redes para compartilhar ferramentas, informações e recursos.

Situação do indicador

IFD 32

Finalidade

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

Fundamentação

PIIF 7

IFD 32

INDICADOR

IFD 32.1

Selecione quais das seguintes iniciativas colaborativas a sua organização apoiou ou participou e o
papel que ela desempenhou.
Os Princípios para Investidores em Finanças Inclusivas
Sim
Básico
Moderado
Avançado
Não
A campanha Smart
Sim
Básico
Moderado
Avançado
Não
Força tarefa de desempenho social
Sim
Básico
Moderado
Avançado
Não
Council for Microfinance Equity Funds (CMEF, ou Conselho dos Fundos de Capital em
Microfinanciamento)
Sim
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Básico
Moderado
Avançado
Não
European Microfinance Platform (eMFP, ou Plataforma de Microfinanciamento Europeia)
Sim
Básico
Moderado
Avançado
Não
Global Impact Investors Network (GIIN, ou Rede de Investidores de Impacto Global)
Sim
Básico
Moderado
Avançado
Não
Outras filiações a redes ou associações e/ou colaboração específica para a promoção das
finanças inclusivas, especifique ___________
Sim
Básico
Moderado
Avançado
Não
IFD 32.2

Se você indicou que a sua organização esteve envolvida em qualquer um dos mencionados
anteriormente, forneça um breve comentário.
[OPCIONAL]

IFD 32.3

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFD 32

NOTAS EXPLICATIVAS

AVALIAÇÃO
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IFD 32

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para [32.1]. Este indicador avalia o
envolvimento dos signatários em iniciativas colaborativas. Um maior nível de envolvimento
receberá um crédito maior do que estar envolvido em diversas organizações ou iniciativas.

IFD 32

DEFINIÇÕES

Função básica

Selecione esta categoria se ao menos uma destas atividades se aplica a sua
organização:
•

Integrou ou se inscreveu em uma iniciativa

•

Presente em conferências como participante

•

Participou de uma ou duas reuniões convocadas pela iniciativa para ser
informado sobre seu progresso

Selecione esta categoria se ao menos uma destas atividades se aplica a sua
organização:

Função moderada

•

Atuou sob demanda como porta-voz público para a iniciativa

•

Participou até certo ponto no adiantamento da iniciativa preparando
documentos de posição e extratos conjuntos

•

Contribuiu para a organização ou o conteúdo de eventos organizados pela
iniciativa

Selecione esta categoria se ao menos uma destas atividades se aplica a sua
organização:

Função avançada

•

Desempenhou um papel de liderança na iniciativa preparando documentos de
posição e extratos conjuntos.

•

Atuou regularmente como porta-voz público para a iniciativa e a promoveu
ativamente.

•

Forneceu desenvolvimento operacional e de conteúdo significativos e/ou apoio
financeiro a iniciativa, além dos requisitos básicos como membro.

Para ver um mapa de iniciativas em investimento responsável em microfinanciamento, acesse
http://www.unpri.org/wp-content/uploads/RIinitiativesinmicrofinance.pdf. Uma descrição adicional pode ser
encontrada em http://www.unpri.org/wp-content/uploads/201211Reponsibleinvestmentinitiativesaccompanyingbriefing.pdf
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Ação possível:
Participar de redes para compartilhar ferramentas, informações e recursos.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 33

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

PIIF 7

IFD 33

INDICADOR

IFD 33.1

Indique se você incentiva as suas empresas sujeitas a investimento a se tornarem membros de
ou endossarem o seguinte:
Força tarefa de desempenho social
Sim

Não

Descreva como você os apoiou na implementação (diretamente ou através de terceiros)
durante o ano do exercício.

Indique o percentual das empresas sujeitas a investimento, como percentual da sua
carteira de financiamento inclusivo direto, que é membro de/endossou isso.
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Não rastreamos esta informação
A campanha Smart
Sim

Não

Descreva como você os apoiou na implementação (diretamente ou através de terceiros)
durante o ano do exercício.

Indique o percentual das empresas sujeitas a investimento, como percentual da sua
carteira de financiamento inclusivo direto, que é membro de/endossou isso.
<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Não rastreamos esta informação
Outras filiações a redes ou associações e/ou colaboração específica para a promoção das
finanças inclusivas, especifique ___________
Sim

Não

Descreva como você os apoiou na implementação (diretamente ou através de terceiros)
durante o ano do exercício.

Indique o percentual das empresas sujeitas a investimento, como percentual da sua
carteira de finanças inclusivas direta, que é membro de/endossou isso.
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<20,

20-40,

41-60,

61-80,

>80%

Não rastreamos esta informação
IFD 33.2

Informações adicionais.

IFD 33

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 33

Para ver um mapa de iniciativas em investimento responsável em microfinanciamento, acesse
http://www.unpri.org/wp-content/uploads/RIinitiativesinmicrofinance.pdf. Uma descrição adicional
pode ser encontrada em http://www.unpri.org/wp-content/uploads/201211Reponsibleinvestmentinitiativesaccompanyingbriefing.pdf.

AVALIAÇÃO
IFD 33

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para [33.1].
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Ação possível:
Contribuir para o avanço em referência de mercado, como incentivo para a melhoria.

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFD 34

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

PIIF 7

IFD 34

INDICADOR

IFD 34.1

Indique se você incentiva suas empresas sujeitas a investimento a participar de iniciativas que
contribuem para o desenvolvimento de padrões de referência do setor.
Mercado MIX
Sim

Não

Descreva quais medidas você adotou e confirme se você incentiva a prestação de
informações com relação aos Indicadores de Desempenho Social MIX.

MFTransparency
Sim

Não

Descreva as medidas que você adotou.

Padrões Universais para Medida do Desempenho Social
Sim

Não

Descreva as medidas que você adotou.

Outro, especifique____________
Sim

Não

Descreva as medidas que você adotou.

IFD 34.2

Informações adicionais.
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IFD 34

NOTAS EXPLICATIVAS

IFD 34

O objetivo primário do MIX é o de aumentar a transparência no setor de microfinanciamento
através da coleta de dados e análise. Para atender a esse objetivo, a MIX apresenta uma série
de dados sobre IMFs, desde dados financeiros e operacionais até os dados sobre desempenho
social, produtos e estrutura de captação de recursos. As IMFs fornecem dados voluntariamente
para o MIX e podem enviá-los usando o formulário de dados para download do MIX (disponível
em diversos idiomas) e enviar quaisquer relatórios que poderiam já conter as informações
necessárias (ou seja, classificações, relatórios anuais, relatórios de doadores/investidores e
auditorias). As IMFs também podem enviar os dados do indicador principal de desempenho
social.
A MFTransparency incentiva o setor de microfinanciamento a ser aberto e transparente com
relação ao preço real dos produtos de empréstimo e a fornecer informações de forma clara e
consistente. Ela coleta e publica dados sobre precificação de empréstimos para ajudar os
investidores e outras partes interessadas do setor a fazer comparações. Através da Iniciativa de
Precificação de Transparência Global, os provedores de serviços de microfinanciamento de
todos os tipos, incluindo ONGs, bancos e cooperativas podem participar enviando os seus dados
de precificação de microfinanciamentos. Ela funciona de acordo com cada país e não publica
dados em nenhum país até que ele tenha uma grande maioria desse mercado representado. Em
2012 a MFTransparency possuía dados sobre os seguintes países: Azerbaijão, Bolívia, Bósnia e
Herzegovina, Camboja, Colômbia, Equador, Etiópia, Ghana, Índia, Kenya, Malawi, Moçambique,
Filipinas, Ruanda, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. Para IMFs em países ainda sem cobertura, a
MFTransparency pode fornecer uma Certificação de Precificação oficial através da análise
aprofundada.
Desenvolvido através de ampla consulta no setor e lançado em 2012, os Padrões Universais do
SPTF para a Gestão do Desempenho Social são um conjunto de padrões de gestão que se
aplicam a todas as instituições de microfinanciamento que buscam um resultado duplo. Atender
aos padrões significa que uma instituição tem práticas "fortes" de gestão de desempenho social
(SPM). Para alcançar isso, as instituições precisam:
1.

Definir e monitorar as metas sociais;

2.

Garantir o comprometimento do conselho de administração, da diretoria e dos
funcionários com as metas sociais;

3.

Tratar os clientes de forma responsável;

4.

Criar produtos, serviços, modelos de fornecimento e canais que atendas às
necessidades e preferências dos clientes;

5.

Tratar os funcionários de forma responsável; e

6.

Equilibrar o desempenho financeiro e social

Os Padrões são voluntários e aspiracionais, mas as IMFs (especialmente os membros da SPTF)
são incentivadas a usá-los para orientar as suas estratégias de realização de gestão de
desempenho social mais forte e para auto regulamentação de seu desempenho social.
AVALIAÇÃO
IFD 34

Pontuação máxima: três
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [34.1].
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