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   ANEXO I: TABELA PARA QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL EM MICROFINANÇAS 

 

 

Qualificação  

Institucional 

Uma qualificação Institucional em Microfinanças provê uma opinião sobre a viabilidade institucional a 

longo prazo e sua capacidade financeira através de uma avaliação integral de risco e desempenho. 

α+ 

α 

» Aquelas instituições financeiras com alta viabilidade institucional a longo prazo e alta capacidade 

financeira. 

» Excelente desempenho. Baixo risco ou risco bem manejado no curto e médio prazo. 

α− 

β+ 

» Aquelas instituições financeiras com boa viabilidade institucional a longo prazo e boa capacidade 

financeira. 

» Bom desempenho. Risco moderado ou risco bem manejado em curto prazo. 

β 

β− 

» Aquelas instituições financeiras com moderada viabilidade institucional a longo prazo e moderada 

capacidade financeira. 

» Desempenho satisfatório. Risco moderado a alto. 

γ+ 

γ 

» Aquelas instituições financeiras com baixa viabilidade institucional a longo prazo e insuficiente ca-

pacidade financeira. 

» Desempenho fraco ou pobre. Risco alto a muito alto. 

Sub-qualificação: 

Perfil Financeiro 

MicroRate qualifica a capacidade financeira da instituição emitindo opinião sobre a fortaleza finan-

ceira e sua habilidade para cumprir com o pagamento das suas obrigações financeiras. 

 

 

 

Perspectiva da  

Qualificação  
Tendência esperada da qualificação nos próximos 12 meses 

Positiva Espera-se que a qualificação melhore. 

Estável Espera-se que a qualificação se mantenha. 

Negativa Espera-se que a qualificação desmelhore. 

Incerta 
Pela incerteza de fatores fora de controle da instituição, não se pode dar uma perspectiva de qua-

lificação. 
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as opiniões e observações da análise. São afirmações de opinião e não afirmações de fato ou recomendações para comprar, vender 

ou manter títulos valores. 

 

Toda a informação contida nesse documento prove de fontes que se estimam confiáveis e precisas. Devido à possibilidade de erro 

humano ou mecânico, a MicroRate não garante a exatidão ou integridade da informação e, portanto, não se faz responsável de 

erros ou omissões, assim como das consequências associadas com o uso dessa informação. A Gerência da empresa qualificada e 

os Auditores Externos responderão em qualquer caso pela veracidade dos dados facilitados. Não é função da MicroRate realizar 

uma auditoria aos estados financeiros da empresa qualificada. 

 

 

 

 

Copyright © 2018 by MicroRate 

 

All rights reserved. The reproduction of this document either as a whole or in part without MicroRate’s permission is prohibited. 

Ratings are opinions, based on analysis and observations. As statements of opinion they must be distinguished from statements 

of fact. In no case are they recommendations to purchase, sell or hold any securities. 

  

All information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable. Because of the possibility of human 

or mechanical error, MicroRate makes no representation or warranty as to the accuracy or completeness of any information. Under 
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any error (negligent or otherwise) or other circumstance or contingency within or outside the control of MicroRate. The CEO and 

External Audit Firm(s) of the entity under review are responsible for the consistency and accuracy of the information given to 
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