CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA RATING
Projeto ABCRED (contrato BNDES nº 13.2.0613.1)
Estes critérios são parâmetros definidos pela executiva da ABCRED em cooperação com os
membros do comitê Gestor do Projeto ABCRED – BNDES.
Condições e critérios de elegibilidade para receber apoio com uma proposta de rating social e
financeiro (combinado) ou apenas financeiro.
 Terão prioridade para os 11 Rating combinado primeiramente as entidades que
manifestaram esse interesse e segundo aquelas que alcançaram maior pontuação,
conforme tabela abaixo.
 As demais, entidades até a 22ª em maior pontuação serão inscritas para a realização
do rating financeiro.
 As entidades com pontuação inferior à da 22ª ficarão cadastradas em ordem
decrescente de pontuação para substituição no caso de desistência ou inviabilidade de
qualquer uma das selecionadas para ocupar a posição disponível.
 Aquelas entidades que manifestaram interesse, porém não foram contempladas com o
rating combinado ou financeiro ficarão em lista de espera.
A OSCIP de Microcrédito deverá:









Ter Certificado do PNMPO.
Ser qualificada como OSCIP no Ministério da Justiça.
Ter mais que 800 clientes ativos (exercício 2014).
Ter assinado a Carta de Adesão a Autorregulação e o Termo de Doação de
Equipamentos do Projeto.
Quando convocada deverá manifestar-se através de carta apresentando o interesse
em participar do projeto de Rating (Social/Financeiro) da ABCRED e preenchendo os
formulários solicitados.
Assumir compromisso em pagar 25% do valor individual do Rating contratado em seu
benefício, como contrapartida do Projeto, necessário e suficiente para cobertura de
tarifas, impostos e contribuições referentes ao montante do serviço recebido.
Não estar inadimplente em contratos com o BNDES.
Ser selecionada em concorrência com as demais interessadas conforme critérios da
tabela 01, abaixo, além de cumprir os demais critérios estabelecidos.
01 - TABELA DE PONTUAÇÃO

CRITÉRIOS PARA PONTUAR
Ter reportado ao Mix
nos últimos três anos publicados
(2011, 2012 e 2013)1
Ter realizado Rating Financeiro nos
últimos quatro anos
Ter realizado Auditoria externa nos
últimos três anos*
Ter participado do curso de Governança
Corporativa – ABCRED

PONTOS

Três diamantes**
Quatro diamantes
Cinco diamantes
Uma vez
Duas vezes ou mais
Uma vez
Duas vezes ou mais

02
04
06
03
06
03
05
3

OBSERVAÇÕES

www.themix.org
Já realizou rating/qualificação financeira nos últimos
4 anos.
Se a OSCIP não realizou Auditoria Externa das suas
contas esta impedida de pontuar.
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*item obrigatório, para ser elegível a OSCIP de Microcrédito deve ter realizado Auditoria
Externa sobre suas contas do exercício de 2013.
**O The Mix certifica com número de diamantes, de 1 até 5, a avaliação das entidades.
Critérios para desempate:
1º - O menor valor de ticket médio, resultante da divisão do valor total em carteira ativa, em
31/12/2014, pelo número de clientes ativos.
2º - maior tempo de existência e funcionamento da OSCIP de Microcrédito
3º - maior tempo de sócio da ABCRED.

Confidencialidade e Veracidade da informação:
Todas as informações passadas das OSCIPs de Microcrédito para a ABCRED realizar a seleção
serão consideradas verídicas e em caso contrario a entidade poderá ser desclassificada,
perdendo o benefício do Rating e podendo comprometer a participação dela no Projeto
ABCRED. Também é garantido pela ABCRED o sigilo de informações das entidades
participantes.

Santo André/SP, 23 de Janeiro de 2015.

A seguir incluímos esclarecimentos e informações adicionais sobre os critérios, procurando
atender duvidas de associados.
1

Aplicada informação em 30/03: as notas do Mix para os anos 2011, 2012 e 2013 foram conferidas com os
responsáveis pela fonte (www.themix.org).
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