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ANEXO I: TABELA PARA QUALIFICAÇÃO SOCIAL
Qualificação Social

A Qualificação Social da MicroRate mede o desempenho social de uma instituição microfinanceira (IMF).

5 estrelas: Desempenho social de primeira classe.

4 estrelas: Excelente nível de desempenho social

3 estrelas: Bom nível de desempenho social

2 estrelas: Moderado nível de desempenho social.

1 estrela: A IMF não mostra desempenho social ou se existir é fraco.
Resultado Social
Excelente
Bom
Moderado
Fraco

Avalia-se os resultados obtidos das operações da IMF.

Compromisso Social
Excelente
Bom
Moderado
Fraco

Avalia-se o enfoque social da entidade e o grau de cumprimento da missão institucional, assim como a
gestão social.

Perspectiva da
Qualificação

Tendência esperada da qualificação nos próximos 12 meses

Positiva
Estável
Negativa
Incerta

Espera-se que a qualificação melhore.
Espera-se que a qualificação se mantenha.
Espera-se que a qualificação piore.
Identifica-se fatores que não permitem definir uma tendência.
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