
O Grupo PlaNet Finance nasceu da ideia
de que as Microfinanças, ao lado dos três pilares
do desenvolvimento – a democracia, a educação
e a infraestrutura - constituem um instrumento fun-
damental para o estabelecimento de estratégias
eficazes e sustentáveis para lutar contra a po-
breza. Apoiado por nossos parceiros, a ambição
do grupo é desenvolver um mundo mais justo,
oferecendo àqueles que são excluídos, o acesso
aos meios que lhes permitam desenvolver os seus
negócios, poupar ou de obter seguros para se
proteger contra os imprevistos da vida.

Desde a sua criação em 1998, o Grupo PlaNet
Finance desenvolveu um conjunto de projetos im-
portantes para o desenvolvimento das Microfi-
nanças no mundo.
Com o estabelecimento de uma finança respon-
sável, de uma finança que está à serviço de seus
clientes, o Grupo contribui para o desenvolvi-
mento de uma economia positiva e cria valor
para todas as partes. 

Jacques Attali,
Presidente
Grupo PlaNet Finance

Arnaud Ventura,
Vice Presidente
Grupo PlaNet Finance

VALORES
Excelência, Ética
e Fraternidade

MISSÃO
Melhorar o acesso

aos serviços financeiros
pelo desenvolvimento
das Microfinanças

4 campos de especialização ao serviço do desenvolvimento
do setor das Microfinanças

FINANCIAMENTO
O Grupo PlaNet Finance fornece financiamentos às instituições
de Microfinanças (PlaNIS responsAbility SAS, MicroWorld.org)
e aos microempreendedores (MicroCred). Participação no capital
e acompanhamento personalizado também são oferecidos aos
empresários franceses da zona urbana sensível (FinanCités).

#2
ACOMPANHAMENTO

PARA OS MICROEMPREENDEDORES
Internacionalmente, a PlaNet Finance desenvolve programas
com um forte impacto social para as populações desfavoreci-
das e excluídas dos serviços financeiros. Esses programas
associam ações de educação, saúde e proteção ao meio am-
biente às Microfinanças para responder às necessidades dos
microempreendedores e garantir o desenvolvimento dos seus
negócios. Na França, através da sua rede de associações
implantadas em bairros da periferia, a PlaNet Finance France
acompanha pessoas desempregadas que querem criar as suas
empresas.   

MICROSEGURO
A PlaNet Guarantee luta contra a precariedade e a vulnera-
bilidade via aos sistemas de micro seguros adaptados às ne-
cessidades e aos recursos das populações de baixa renda. A
PlaNet Guarantee está iniciando forte parcerias com diversas
empresas (seguradoras, re-seguradoras, bancos, instituições
de Microfinanças, agências de desenvolvimento, etc.) e tem
apoio também da rede e da experiência da PlaNet Finance.
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FORMAÇÃO,
CONSULTORIA E PESQUISAS

A PlaNet Finance oferece consultoria e assistência técnica aos
diferentes atores das Microfinanças, mas também às institui-
ções financeiras, governos ou operadores da telefonia móvel
que desejam desenvolver a inclusão financeira. Por meio da
formação e da pesquisa, a PlaNet Finance contribui para a
profissionalização do setor e a difusão das boas práticas.

AVALIAÇÃO 
A Planet Rating, agência de rating internacional, fornece as
informações necessárias para os atores interessados em des-
envolver as Microfinanças. Os relatórios de desempenho sociais
e financeiros das instituições valorizam o setor, contribuem
para o seu profissionalismo e sua transparência.
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1ra Organização Europeia em Microfinanças
com atividades em 80 países
Data Março, 2012 :

Mais de 670 rating
de Instituições de Microfinanças
realizadas pela Planet Rating
em 82 países.

USD 380 milhões
emprestados a 101 IMFs
em 29 países
pela PlaNIS responsAbility SAS.

Na França:
900 empresas & 1100
empregos criados pela
PlaNet Finance France.
Investimento em Capital em 
40 pequenas empresas pela
FinanCités.

1450 funcionários
 em 35 países.

Aproximadamente
130 000 clientes
ativos nas 6 instituições
da MicroCred.

Mais de 100 IMFs apoiadas 
pela ONG PlaNet Finance
por ano.

Unidades do Grupo PlaNet Finance

90 000 clientes
ativos segurados 
pela PlaNet Guarantee.

VISÃO
Um mundo sem pobreza



AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO

ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E PESQUISA ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E PESQUISA 

MICROSEGUROMICROSEGURO

FINANCIAMENTOFINANCIAMENTO

Uma organização internacional, inovadora
e responsável à serviço da luta contra a
pobreza.
O grupo PlaNet Finance tem a missão de permitir
o acesso para as populações pobres aos serviços
financeiros, para melhorar de forma sustentável
suas condições de vida. 

Neste intuito a organização desenvolve e im-
plementa produtos e serviços de Microfinanças. 

Presente em 80 países, o grupo PlaNet Finance
é hoje reconhecido como um importante ator
na luta contra a pobreza e para o desenvolvi-
mento do empreendedorismo.

Responsabilidade Social & Ética 

Pela atenção constante à qualidade dos seus servi-
ços, ao seu profissionalismo e à integridade das suas
equipes, o Grupo PlaNet Finance conseguiu ganhar a
confiança dos seus muitos parceiros.

Raphaël Palti,
Presidente do Comitê de Ética da PlaNet Finance,
Presidente Fundador da Altavia

Financie a Fundação PlaNet Finance
Reconhecida como entidade de utilidade pública,
a Fundação PlaNet Finance incentiva as populações
desfavorecidas, excluídas do sistema bancário
tradicional a desenvolver seus negócios de forma
independente. Ela financia projetos inovadores
com alto impacto social geridos pelos atores principais
de desenvolvimento e das Microfinanças do
mundo inteiro. Ela também ajuda a melhorar o
impacto social do microcrédito através da divulgação
de suas boas práticas.

Se voce quiser apoiar a Fundação PlaNet Finance :
www.planetfinance-foundation.org

O grupo PlaNet Finance respeita um Código de Ética
para orientar seus funcionários e diretores. Uma po-
lítica de responsabilidade social é também compartil-
hada com os clientes, os funcionários, os investidores
ou os doadores. Enfim, dentro das suas atividades, o
grupo PlaNet Finance adota todas as disposições ne-
cessárias para evitar os conflitos de interesse entre as
diversas atividades.

PlaNet Finance Group - 44 rue de Prony - 75017 Paris - France
+33 (0)1 49 21 26 26 - contact@planetfinance.org

www.planetfinancegroup.org
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África do Sul, Alemanha, Argentina, Benin, Brasil, Burkina Faso, China, Colômbia, Comores, Costa
do Marfim, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Egito, França, Gana, Japão, Índia, Israel,
Itália, Madagascar, Mali, Marrocos, Nepal, Níger, Palestina, Filipinas, Reino Unido, Senegal, Suíça

França metropolitana, Guadalupe

Aulnay-sous-Bois, Bondy, Clichy-Montfermeil, La Seyne sur Mer, Marselha, Marselha-
Oeste, Orléans, Sevran, Vénissieux, Villeurbanne

Camboja, Líbano, Madagascar, Peru, Senegal, Tajiquistão

Austrália, China, França, Líbano, Reino Unido, Suíça

China, Costa do Marfim, França, Madagascar, Nigéria, Senegal

Burkina Faso, Colômbia, França, Mali, Senegal

França, Quênia, Líbano, Peru, Filipinas, Senegal


