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Prefácio
Este módulo está relacionado aos investimentos indiretos em finanças inclusivas (ou seja, onde os
investimentos são geridos em seu nome por um terceiro).
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,
relate em relação aos seguintes indicadores somente com base nos seus investimentos indiretos.
Os indicadores neste módulo acompanham os indicadores no módulo Indireto – Seleção, nomeação e
monitoramento de gestores externos (SAM) para investidores indiretos. Sendo assim, se você não tiver
política específica ou exclusiva em relação aos seus investimentos em finanças inclusivas, indique isto na
resposta aos seguintes indicadores sempre que for pertinente para evitar repetir suas respostas.

Contexto

SEÇÃO

Contexto

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFI 01

OBRIGATÓRIO INFORMAR
DIVULGAÇÃO OPCIONAL

DESCRITIVO

GERAL

IFI 01

INDICADOR

IFI 01.1

Indique qual o percentual dos seus ativos geridos externamente em finanças inclusivas que são
geridos por gestores de investimento que assinaram o PIIF.
 Todos
 Alguns

IFI 01.2

% do seu total de ativos geridos externamente em finanças
inclusivas

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

Seleção

SEÇÃO

Seleção

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFI 02

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

GERAL

IFI 02

INDICADOR

IFI 02.1

Indique se você tem políticas de due dilligence e/ou procedimentos implementados para a
seleção de gestores externos de investimentos em finanças inclusivas que levam as seguintes
questões de investimento responsável (Princípios do PIIF) em consideração:

IFI 02.2

Apoio ativo aos varejistas para inovar e expandir a gama de
serviços financeiros disponíveis para pessoas de baixa renda
(Princípio 1)

 Sim

Integração da proteção do cliente nas políticas e práticas de
investimento (Princípio 2)

 Sim

Tratar as empresas sujeitas a investimento com financiamento
adequado que atenda à demanda e a contratos claros e
equilibrados, além de processos razoáveis para solução de
disputas (Princípio 3)

 Sim

A inclusão de questões ambientais, sociais e de governança
corporativa (ESG) em políticas de investimentos e relatórios
(Princípio 4)

 Sim

Promoção ativa da transparência em todos os aspectos
(Princípio 5)

 Sim

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 (Princípio 6)

 Sim

Colaborar para definir padrões harmonizados dos investidores
que apoiam o posterior desenvolvimento das finanças inclusivas
(Princípio 7)

 Sim

 Não

 Não

 Não

 Não

 Não

 Não

 Não

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFI 02

NOTAS EXPLICATIVAS

IFI 02

Reconhece-se que talvez nenhum due dilligence tenha sido realizado desde que o PIIF foi
introduzido e/ou sua organização tenha assinado o PIIF. Neste caso, este indicador se refere ao
fato de você possuir processos ou procedimentos implementados para incorporar qualquer
questão previamente mencionada em seu due dilligence futuro.
IFI 02.1: Consulte www.unpri.org/piif para ver o texto original dos Princípios que contêm
possíveis ações para os investidores com relação aos princípios acima especificados. Os
gestores de investimentos não precisam necessariamente se ater ao texto exato ou às possíveis
ações, mas ao espírito do Princípio, que poderia estar evidenciado em diversas formas. O
módulo do Reporting Framework para investidores diretos em finanças inclusivas também

Seleção
fornece indicadores que podem ser úteis ao responder a este indicador.
AVALIAÇÃO
IFI 02

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [02.1].

Instrumentos contratuais e concepção do mandato

SEÇÃO

Instrumentos contratuais e concepção do mandato

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFI 03

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

GERAL

IFI 03

INDICADOR

IFI 03.1

Durante o processo , ao estabelecer contratos e criar mandatos com gestores de investimentos,
indique se você leva em conta a inclusão das seguintes questões indicadas no PIIF:
Apoio ativo aos varejistas para inovar e
expandir a gama de serviços financeiros para
pessoas de baixa renda (Princípio 1)

 Sim

Integração da proteção do cliente nas
políticas e práticas de investimento (Princípio
2)

 Sim

Tratar as empresas sujeitas a investimento
com necessidades de financiamento
adequado que atenda à demanda e a
contratos claros e equilibrados, além de
processos razoáveis para solução de
disputas (Princípio 3)

 Sim

A inclusão de questões ESG em políticas de
investimentos e relatórios (Princípio 4)

 Sim

 Não

Descreva e indique como.

 Não

Descreva e indique como.

 Não

Descreva e indique como.

 Não

Descreva e indique como.

Promoção ativa da transparência em todos os
aspectos (Princípio 5)

 Sim

 Não

Descreva e indique como.

IFI 03.2

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 (Princípio 6)

 Sim

Colaborar para definir padrões harmonizados
dos investidores que apoiam o posterior
desenvolvimento das finanças inclusivas
(Princípio 7)

 Sim

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

 Não

Descreva e indique como.

 Não

Descreva e indique como.

Instrumentos contratuais e concepção do mandato

IFI 03

NOTAS EXPLICATIVAS

IFI 03

Reconhece-se que os contratos e mandatos atuais podem ser anteriores a criação do PIIF e/ou
da adesão da sua organização ao PIIF. Neste caso, este indicador se refere ao fato de você
possuir processos ou procedimentos implementados para incorporar qualquer questão
previamente mencionada em seus contratos e mandatos futuros.
Uma forma dos signatários investidores indiretos levarem em conta os princípios de PIIF é
assegurar que os gestores de investimentos sejam signatários do PIIF. Existem diversas formas
de demonstrar o compromisso com os princípios individuais ao selecionar os gestores de
investimentos. A seguir estão outros exemplos de ações possíveis que os gestores de
investimentos podem tomar, em linha com os Princípios, que fornecem mais sugestões.
Consulte o módulo Direto - Finanças inclusivas (IFD) do Reporting Framework para ver
exemplos de políticas e procedimentos que os investidores diretos poderiam incorporar em
relação aos sete princípios. Você poderia também se referir a qualquer confirmação destes
elementos por parte de terceiros, quando for apropriado. Isto poderia ter a forma de referências,
auditorias externas ou classificações.
Princípio 1 do PIIF: Expandir a gama de serviços financeiros para pessoas de baixa renda.
Ações possíveis:


Incentivar os varejistas a desenvolver produtos inovadores personalizados para atender
as necessidades de clientes de baixa renda, além de expandir suas ofertas de serviços
para áreas mais remotas e populações mais vulneráveis.

Princípio 2 do PIIF: Proteção do cliente nas políticas e práticas de investimento. Ações
possíveis:


Incorporar os Princípios de proteção do cliente nas políticas de investimento, processos
de due dilligence e contratos de financiamento ou dos acionistas, sempre que possível;



Verificar o progresso da implementação dos Princípios de proteção ao cliente através de
relatórios obrigatórios e monitoramento e avaliação periódicos;



Relatar o progresso realizado na comunicação antecipada dos Princípios de proteção ao
cliente para os investidores e outras partes interessadas.

Princípio 3 do PIIF: Tratando de forma justa as empresas sujeitas a investimento. Ações
possíveis:


Fornecer financiamento em uma moeda apropriada e com um prazo adequado;



Foco nos interesses definitivos dos clientes ao tratar de situações de inadimplência,
saídas forçadas ou reestruturação.

Princípio 4 do PIIF: Inclusão de questões ESG em políticas de investimentos e relatórios. Ações
possíveis:


Use as normas e ferramentas da Força Tarefa de Desempenho Social, tais como as
Normas Universais para Gestão de Desempenho Social, para medir e relatar sobre o
mesmo;



Auxiliar no desenvolvimento de referências adequadas para questões ambientais e de
governança corporativa;



Promover a implementação de práticas anti corrupção.

Princípio 5 do PIIF: Promoção ativa da transparência. Ações possíveis:


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;



Divulgar integralmente os objetivos de investimentos aos investidores, tanto os financeiros
quanto os sociais;



Endossar a MFTransparency, uma iniciativa global para precificação justa e transparente
no setor de microfinanciamento.

Instrumentos contratuais e concepção do mandato

Princípio 6 do PIIF: Retorno social e financeiro ajustado ao risco, equilibrado e de longo prazo.
Ações possíveis:


Exercer direitos de votação quando disponíveis;



Ao investir em ações, envolva-se com as empresas sujeitas a investimento para conseguir
um alinhamento razoável e justo entre o impacto social e os requisitos de retorno
financeiro dos acionistas; ou seja, com foco no longo prazo.

Princípio 7 do PIIF: Apoiar o contínuo desenvolvimento das finanças inclusivas. Ações
possíveis:


Participar das redes para compartilhar ferramentas, informações e recursos;



Desenvolver e apoiar iniciativas apropriadas de colaboração.

AVALIAÇÃO
IFI 03

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [03.1].

Monitoramento e relatórios de gestão de investimentos

SEÇÃO

Monitoramento e relatórios de gestão de investimentos

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFI 04

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

GERAL

IFI 04

INDICADOR

IFI 04.1

Indique se você monitora a implementação dos princípios de PIIF dos seus atuais gestores de
investimentos.
 Sim

IFI 04.2

 Não

Indique a frequência dos relatórios que você geralmente exige.
 Anualmente ou com mais frequência
 A cada dois anos ou menos
 Mediante solicitação, especifique____________

IFI 04.3

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFI 04

NOTAS EXPLICATIVAS

IFI 04.3

Se for o caso, forneça exemplos das áreas priorizadas no monitoramento da implementação dos
gestores de investimentos.

LÓGICA
IFI 04

[04.2] será aplicável se for relatado "Sim" em [04.1].

AVALIAÇÃO
IFI 04

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [04.1 e 04.2].

Divulgação

SEÇÃO

Divulgação

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFI 05

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

GERAL

IFI 05

INDICADOR

IFI 05.1

Indique se você exige que seus gestores de investimentos lhe forneçam informações em linha
com as normas estabelecidas do setor.
 As Diretrizes de Divulgação do MIV

 Sim

 O Relatório de Impacto e Normas de
Investimentos (Impact Reporting & Investment
Standards, ou IRIS)
 Princípios para Investidores em Finanças
inclusivas (Principles for Investors in Inclusive
Finance, ou PIIF)
 Outro, especifique_________

 Não
IFI 05.2

Descreva os indicadores priorizados e o percentual dos seus ativos aos quais isto se aplica.

IFI 05.3

Informações adicionais.

IFI 05

NOTAS EXPLICATIVAS

IFI 05.1

As Diretrizes de Divulgação do MIV fornecem um conjunto de indicadores padronizados em
relação aos quais as instituições / veículos de investimento em microfinanciamento (consulte o
Apêndice 2 para ver as definições e orientação) podem divulgar. A divulgação inclui informações
sobre os perfis do MIV, 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 relatar 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/

LÓGICA
IFI 05

Dentro do indicador:
[05.2] será aplicável se for relatado "Sim" em [05.1].

AVALIAÇÃO

Divulgação

IFI 05

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [05.1].

Divulgação

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFI 06

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

GERAL

IFI 06

INDICADOR

IFI 06.1

Indique se a sua organização divulga proativamente qualquer informação sobre sua abordagem
de investimento responsável em finanças inclusivas.
 Sim, divulgamos publicamente, forneça a URL:_________
 Sim, divulgamos somente aos clientes/beneficiários
 Não

IFI 06.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

IFI 06

NOTAS EXPLICATIVAS

IFI 06

A finalidade deste indicador é a de permitir que os signatários demonstrem a amplitude da
disponibilidade das informações sobre suas atividades de finanças inclusivas disponíveis.
Informações fornecidas para determinados grupos, tais como beneficiários de fundos de pensão,
podem estar em domínio público na prática. Entretanto, a comunicação deliberada ao público em
geral é tratada aqui como uma categoria de comunicação separada.
Proativamente significa além da publicação de suas respostas à Estrutura de Relatórios do PRI
no site do PRI. Podem ser informações no seu site, relatórios anuais, informativos, etc. que
podem incluir as informações da Estrutura de Relatórios do PRI em sua totalidade, parcialmente,
ou como um link. Também pode ser a informação cedida proativamente aos clientes usando
qualquer formulário considerado mais adequado.

AVALIAÇÃO
IFI 06

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [06.1].

Divulgação

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

IFI 07

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

GERAL

IFI 07

INDICADOR

IFI 07.1

Indique se você contribuiu para a promoção do investimento responsável em finanças inclusivas
no ano do exercício, além da seleção, nomeação, monitoramento e informações sobre gestores
de investimentos.
 Sim

 Não

IFI 07.2

Descreva quais medidas você tomou e se elas são executadas através de uma entidade
separada.

IFI 07.3

Informações adicionais.

IFI 07

NOTAS EXPLICATIVAS

IFI 07.1

A promoção do investimento responsável pode incluir suporte às atividades não relacionadas a
investimento, tais como concessões, capital do paciente ou recursos não financeiros para apoiar
programas de assistência técnica ou exploração de serviços financeiros diferentes de crédito.
Também poderia incluir a promoção de ou envolvimento adicional em iniciativas, tais como o
PIIF, os Princípios de Proteção ao Cliente / a Campanha Smart; MFTransparency; a Força Tarefa
de Desempenho Social ou seu próprio investimento responsável em iniciativa de finanças
inclusivas. Promoção, além da nomeação, monitoramento e relatórios de gestores de
investimentos, poderiam incluir a participação em conferências, painéis, seminários ou grupos
setoriais relacionados ao aumento da conscientização sobre investimento responsável em
finanças inclusivas.

IFI 07.2

Por exemplo, uma fundação ou outra entidade distinta relacionada.

LÓGICA
IFI 07

[07.2] será aplicável se for relatado "Sim" em [07.1].

