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Prefácio
Este módulo solicita suas opiniões sobre o PRI Reporting Framework e lhe dá a oportunidade de rever as
informações que você apresentou antes do envio.

Opiniões

SEÇÃO

Opiniões

CM 01

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

RELATO OPCIONAL

DESCRITIVO

GERAL

NÃO DIVULGADO

CM 01

INDICADOR

CM 01.1

Indique até que ponto o PRI Reporting Framework capturou a sua implementação dos Princípios.
Sim, em
grande parte

Selecione o
mais adequado
CM 01.2

Informações adicionais.



Sim, até certo
ponto


Sim, uma
pequena
parcela


Nada



Opiniões

CM 02

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

RELATO OPCIONAL

DESCRITIVO

GERAL

NÃO DIVULGADO

CM 02

INDICADOR

CM 02.1

Se tiver alguma sugestão ou comentário adicional sobre o processo de Relato e Avaliação,
compartilhe conosco.

CM 02

NOTAS EXPLICATIVAS

CM 02

Sua resposta irá nos ajudar a melhorar o processo de relato e avaliação.

Detalhes de contato

SEÇÃO

Detalhes de contato

CM 03

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

OBRIGATÓRIO INFORMAR

DESCRITIVO

GERAL

NÃO DIVULGADO

CM 03

INDICADOR

CM 03.1

Confirme e atualize os detalhes dos contatos de sua organização.
Esses detalhes de contatos não serão compartilhados ou divulgados.
Nome

Sobrenome

Endereço de email

Tipo de contato do PRI
 Principal

Adicionar contato 1

 Secundário
 Relato e Avaliação
 Principal

Adicionar contato 2

 Secundário
 Relato e Avaliação
 Principal

Adicionar contato 3

 Secundário
 Relato e Avaliação
 Principal

Adicionar contato 4

 Secundário
 Relato e Avaliação
 Principal

Adicionar contato 5

 Secundário
 Relato e Avaliação

CM 03

NOTAS EXPLICATIVAS

CM 03

Este indicador relaciona todos os contatos principais, secundários e de relatórios e avaliação
atualmente mantidos no banco de dados de CRM do PRI para sua organização. Confirme se as
informações que mantemos estão corretas. Estes detalhes serão utilizados somente para fins de
comunicação do PRI e não serão divulgados.
Certifique-se de que pelo menos uma pessoa esteja listada como um contato Principal. Pontos
de contato adicionais podem ser listados como contato Secundário. As pessoas que desejam
receber atualizações sobre todas as questões relacionadas a Relato e Avaliação devem ser
relacionadas como contatos de Relato e Avaliação. As informações principais relacionadas a
Relato e Avaliação também serão enviadas para os contatos Principal e Secundário.
Sua organização deve ter apenas um contato Principal, mas pode ter diversos contatos
Secundários ou de Relato e Avaliação.

Análise e envio final

Envie um e-mail com quaisquer mudanças que ocorram durante o ano para info@unpri.org.
Você pode atualizar suas preferências para receber outros e-Newsletters e comunicados do PRI
acessando a PRI Extranet.

Análise e envio final

SEÇÃO

Análise e envio final

CM 04

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

OBRIGATÓRIO INFORMAR

DESCRITIVO

GERAL

NÃO DIVULGADO

CM 04

INDICADOR

CM 04.1

Obrigado por concluir o PRI Reporting Framework.
Clique no link abaixo para ver como as informações que foram enviadas serão apresentadas no
seu Relatório de Transparência de RI. O Relatório de Transparência de RI será divulgado
publicamente.
Se você respondeu incorretamente a quaisquer indicadores, retorne a estes indicadores na
Ferramenta de Relatório On-line e corrija-os.
[ANALISE SEU RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA DE RI]

CM 04.2

Selecione “Venho através desta enviar meu relatório de informações…” para enviar sua resposta.
Assim que o seu relatório for enviado, você não conseguirá modificar suas respostas e as
informações que você marcou como públicas serão automaticamente divulgadas no site do PRI.
 Venho através desta enviar meu relatório de informações, mas não concedo autorização ao
PRI para publicá-lo (aplicável somente se você estiver no seu ano de preparação).
 Venho através desta enviar meu relatório de
informações e conceder autorização ao PRI
para publicar quaisquer informações que eu
tenha indicado como públicas.

CM 04.3

 Imediatamente (dentro de duas semanas)
 Em junho de 2014

Além do Relatório de Transparência de RI, o PRI também criará um relatório de avaliação
individual com opiniões sobre suas atividades e o progresso da implementação de RI. Este
relatório e a nova metodologia de avaliação do PRI estão sob piloto com signatários. O PRI
tratará seu relatório de avaliação como confidencial e não irá publicá-lo.
Você receberá uma cópia do seu relatório de avaliação confidencial no final de 2014 assim que o
período de geração de relatórios 2013/14 se encerrar e os envios de todos os signatários tiverem
sido processados.
Indique se você gostaria de optar por não receber seu relatório de avaliação
 Sim, eu gostaria de receber uma cópia do meu relatório de avaliação piloto confidencial
 Não me envie uma cópia do meu relatório de avaliação piloto confidencial

CM 04

NOTAS EXPLICATIVAS

LÓGICA
CM 4.2
AVALIAÇÃO

Você verá a opção de não publicar suas respostas se estiver concluindo o relatório como parte
do seu ano preparatório (ou seja, seu primeiro ano como signatário do PRI).

Análise e envio final

CM 04

Os signatários poderão optar por não receber seu relatório de avaliação. Mesmo quando você
opta por não receber seu relatório, as respostas ainda serão avaliadas e as pontuações
utilizadas de forma agregada e confidencial para permitir a comparação entre os pares com
relação a outros signatários que solicitaram um relatório de avaliação.

