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RESUMO

Os Princípios do Equador são um conjunto de exigências socioambientais aplicadas
na concessão de financiamento de grandes projetos. Esta dissertação analisa a
incorporação da sustentabilidade ambiental à gestão dos bancos através da
iniciativa dos Princípios do Equador.
O objetivo específico será contextualizar as influências dos Princípios do Equador
sobre a rotina de atividades dos bancos brasileiros signatários, e relacioná-las como
instrumento de disseminação da cultura ambiental no sistema bancário brasileiro.
A metodologia incluiu pesquisa bibliográfica; pesquisa em sites especializados sobre
o tema; visitas a organizações multilaterais no Brasil e no exterior; visita ao
Ministério de Ciência e Tecnologia; visita a bancos e Organizações Não
Governamentais (Ongs) no Brasil, além de grupos de trabalhos específicos no setor
bancário.
Os resultados encontrados no caso dos bancos brasileiros apontam que os
Princípios do Equador estão mais

ligados à cultura e conscientização do tema

ambiental, do que enquadramento técnico de operações.

Palavras-chave: Princípios do Equador; mercado financeiro; risco ambiental;
sustentabilidade.

ABSTRACT

The Equator Principles: sustainability and impacts in the environmental conduct of
signatory banks
The Equator Principles comprise a set of environmental requirements posed by
society that are presently translated into demands to the banking system for
financing large projects worldwide. The purpose of this dissertation is to examine if
the Equator Principles has been an effective mechanism for seeking environmental
sustainability by the banking system.
The specific objective of this study is to analyze the influences of the Equator
Principles on the routine of Brazilian signatory banks, as well as to verify the role it
has been playing on the dissemination of the environmental culture in the Brazilian
banking system.
The methodology to carry out this study included literature review; research on
specialized sites; visit to multilateral organizations abroad an also in Brazil; a visit to
the Brazilian Ministry of Science and Technology Office; visits to Brazilian banks,
non-government organizations (NGOs), and to specific work groups in the banking
sector.
The analysis of the adherence of Brazilian banks to the Equator Principles indicates
that presently this “voluntary mechanism” can be seen just as an additional element
to increase environmental awareness in the national banking system other than an
effective “policy instrument” to promote sustainability.
Keywords: Equator Principles; financial market; environmental risk; sustainability.
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1 INTRODUÇÃO

A ciência econômica justifica-se pela existência da escassez de recursos e de
desejos ilimitados do homem. O problema principal que a Economia procura resolver
pode ser resumido em três perguntas básicas: O que produzir? Para quem produzir?
Como produzir? Essas questões envolvem aspectos complexos, que vão desde os
de cunho tecnológico até os de ordem ética de uma sociedade.
Durante praticamente toda história humana, o problema da escassez foi
equacionado por meio da exploração do meio ambiente, por vezes de modo
devastador, como ocorre hoje na China. Em decorrência disso, alguns recursos
naturais ao redor do mundo têm se tornado escasso em quantidade e qualidade,
comprometendo a perpetuação da vida na Terra.
A partir da Revolução Industrial no século XVIII, a humanidade passou a produzir
bens em escala cada vez maior, o que passou a exigir maior quantidade de
insumos. Entretanto, Nusdeo (1995) alerta que também houve uma concentração
populacional nos centros urbanos que emergiam, e por conseqüência, os problemas
ambientais decorrentes desses dois aspectos tornaram-se cumulativos.
Ainda, contemporiza Nusdeo (1995), a ação do homem sobre a natureza é
necessária à sua sobrevivência, pois o homem também faz parte dela, lembrando
que todas as atividades humanas geram resíduos e interferem, de uma forma ou de
outra, nas condições do meio.
Contudo, Sherrill (1999) afirma que a poluição ambiental só passou a ser tratada
como um problema econômico a partir da segunda metade deste século XX,
fragilizando a teoria do crescimento em prol do desenvolvimento, desencadeando o
raciocínio de que este modelo de crescimento precisava ser sustentável.
Segundo definição de Bárbara Ward1, a essência do conceito de desenvolvimento
sustentável está na aceitação da interdependência fundamental entre o avanço
econômico e social e o respeito pelo gerenciamento dos recursos naturais. Sem a
1

Economista e escritora britânica interessada na problemática dos países em
desenvolvimento. Ela instigou os governos ocidentais á compartilhar sua prosperidade com o resto do
mundo, e na década de 1960 aplicou seus esforços para as questões ambientais sendo
preconizadora do desenvolvimento sustentável. Antes disto, era conhecida como uma jornalista,
conferencista, além de conselheira para decisões políticas no Reino Unido e Estados Unidos.
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conservação e o uso eficiente do patrimônio natural não há melhora nos padrões de
vida que seja durável.
Bárbara Ward (apud Moore,1990) afirma

que na essência deste conceito está

também o problema distributivo, uma vez que sem eliminar a pobreza, será
impossível controlar a explosão populacional ou modificar o comportamento
predatório de curto prazo que a sobrevivência impinge; igualmente se torna
imperioso alterar os padrões de consumo supérfluo que tanto vigor com algumas
notáveis exceções conforme Georgescu-Roegen e Daly (1971) não questionavam a
sustentabilidade ambiental do crescimento econômico.
A Economia é uma ciência social, e como tal lida com o homem, e não pode estar
dissociada de seus valores e aspirações morais. A resposta às questões ambientais
está ligada à estilos de desenvolvimento e à sociedade que se quer construir, e esta
é uma questão endereçada primordialmente às ciências sociais e ao entendimento
dos sistemas ecológicos e dos limites biofísicos da atuação humana, corrobora
Moore (1990). Neste sentido discorda Bormann e Kellert (1991), que afirmam
parecer duvidoso que uma mudança profunda de conscientização moral e ética
possa ser atingida a não ser que a humanidade desenvolva um sentido muito maior
de humildade, respeito e até de deslumbre para com a natureza.
Ainda Bormann e Kellert (1991) citam que seria necessário diminuir a importância
que se dá ao gerenciamento ambiental, que pressupõe o completo conhecimento
para manipular e ajustar a natureza aos desígnios humanos. A idéia de gerenciar a
natureza pode trazer consigo as sementes de seu próprio fracasso se não for
aplicada de forma relutante e humilde.
E até depois dos anos 70, citando a afirmação sobre a gestão ambiental de
Bormann e Kellert (1991), um grande número de economistas continuava a advogar
que o crescimento econômico ilimitado era não só possível (uma economia pode se
manter indefinidamente em crescimento sem exaurir seus recursos naturais) como
desejável (o crescimento econômico não reduz necessariamente o padrão geral de
qualidade de vida).
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Os defensores do “crescimento ilimitado”2, na essência, são defensores do livre
mercado, pois acreditam que é necessário apenas fazer pequenos ajustes ao
mecanismo de preços, de forma a incorporar a variável ambiental. Este mercado
amadurecido seria capaz de manter o crescimento indefinidamente, e preservar o
nível de qualidade ambiental. A escassez de recursos naturais seria compensada
pelo progresso técnico, pela reciclagem, e pela substituição por outros recursos de
qualidade inferior. É uma visão bastante otimista, senão ingênua, que crê na
possibilidade de atribuir valores monetários a todos os recursos e funções naturais
não incorporadas ao mercado, critica Moore (1990).
Dentro deste contexto como relacionar a atividade do sistema financeiro e sua
capacidade de influir no desenvolvimento sustentável da sociedade, independente
do papel que o tomador de empréstimo desempenha. Com este viés dentro da
natureza de seu negócio, é que a abordagem financeira ambiental passa a ser
indispensável, principalmente sob o ponto de vista ético negocial.
O setor bancário vem tomando consciência da existência de um campo fértil para a
sua responsabilização judicial, em especial no caso de danos gerados por suas
operações de crédito. A tendência da responsabilização de instituições financeiras
(IFs) como poluidores indiretos ou através da responsabilidade solidária tem sido
crescente (TOSINI, 2005). Outro campo jurídico relevante está relacionado com o
Princípio da Precaução, em que as IFs podem ser co-responsabilizada por danos
ambientais, mesmo aqueles de difícil previsão, como definido na Lei de
Biossegurança3.
Dentro de um contexto de integração dos mercados financeiros, em um ambiente
altamente competitivo, torna-se também importante analisar se a motivação das
instituições financeiras em considerar as questões ambientais está limitada ao fato
de estas representarem risco financeiro efetivo, ou se os bancos são conduzidos a
2

Para os representantes da mais ortodoxa economia ecológica, o crescimento não pode ser
ilimitado; para ser viável o crescimento deveria ser zero (DALY, 1991). Porém, como o crescimento
ilimitado é intrínseco à dinâmica capitalista, defender tal postulação seria o mesmo que negar o
capitalismo sem ter o que colocar no lugar. Para as vertentes mais brandas da economia ecológica, e
para os economistas ambientais, bastaria corrigir os processos produtivos para obter um
desenvolvimento capitalista sustentável (PEARCE; TURNER, 1990). Basicamente, seria o caso de
substituir crescentemente os recursos naturais não-renováveis por renováveis, e de diminuir também
crescentemente a poluição.
3
Por exemplo, vários dispositivos da legislação brasileira dão abertura para imputação aos bancos
de responsabilidade civil ou criminal por danos ambientais, podendo envolver seus dirigentes e
prepostos.
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aderir ao comportamento da concorrência, com o propósito de mitigar risco de
reputação; e até se utilizar do comprometimento com as questões ambientais como
sinal para o mercado de que a instituição é confiável e, assim, obter vantagens
competitivas.
A opção de abordar os Princípios do Equador surgiu da idéia de dar ênfase aos
impactos na conduta ambiental dos bancos signatários brasileiros, destacando
inclusive sua participação na sustentabilidade das atividades de seus signatários.
Tratando -se de uma pesquisa exploratória, o presente trabalho foi elaborado dentro
de enormes dificuldades, dado que o núcleo do estudo apresenta um forte caráter
corporativo e pouquíssimo caráter acadêmico.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos da dissertação foram subdivididos em geral e específicos, atendendo à
pesquisa que visa identificar de forma,direta e indireta, a influência dos Principios do
Equador sobre os bancos brasileiros signatários e, de alguma forma,sobre o sistema
financeiro brasileiro.

2.1 Geral

Identificar de forma qualitativa o impacto dos Princípios do Equador sobre os atuais
bancos brasileiros signatários e sua vocação como ferramenta de sustentabilidade
(ver seção 7.2.1)

2.2 Específicos

Os objetivos específicos da dissertação são:
•

Contextualizar as influências dos Princípios do Equador sobre a rotina de

negócios dos atuais bancos signatários brasileiros (ver seção 7.2.1.1 a
7.2.1.4) destacando sua importância como instrumento de risco de crédito;
•

Identificar quais os possíveis benefícios dos Princípios do Equador

enquanto elemento de cultura ambiental no sistema bancário brasileiro (ver
seção 7.2.2)
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3 METODOLOGIA

A metodologia baseia-se na coleta e análise de informações sobre os guidelines dos
Princípios do Equador, presentes nas manifestações voluntárias dos signatários
brasileiros e estrangeiros, que se traduzem em meios para viabilizarem ou
inviabilizarem

negócios

ambientalmente

sustentáveis.

Neste

âmbito,

os

procedimentos adotados são listados a seguir:
•

Pesquisa bibliográfica e documental sobre os guidelines em project finance,

incluindo a revisão dos Princípios do Equador, aprovada em julho de 2006
(Anexo C);
•

Sistematização de dados e informações obtidas da literatura sobre riscos de

natureza reputacional, associados aos riscos ambientais, dentro do sistema
bancário;
•

Realização de entrevistas com profissionais de instituições nacionais e

internacionais, do setor financeiro, empresarial e público, com foco em
agências multilaterais4 que fomentam linhas para países em desenvolvimento.

4

•

Análise e sistematização das informações.

•

Conclusões e recomendações.

Dentre as instituições e agências multilaterais (ver mais em Anexo I) destacam-se:
Instituições e agências multilaterais – Banco do Brasil, Banco Bradesco, União de Bancos Brasileiros
(Unibanco), Banco Itaú, Banco ABN-AMRO, Ministério de Ciência e Tecnologia, Conselho
Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (CEBDS/CTFIN), Banco Mundial,
Internacional Finance Corporation (IFC), Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID),
Universidade de Colúmbia – NY, entre outros.
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4 CARACTERIZAÇÕES DO RISCO AMBIENTAL E IMPACTOS FINANCEIROS

O objetivo desta seção é conceituar o risco ambiental, custo social e privado,
Princípios do Poluidor Pagador, além de abordar aspectos da legislação ambiental
brasileira.
Entretanto, será necessário revisitar alguns conceitos e correntes de pensamento
inseridas na economia do meio ambiente para que se possa estabelecer uma
relação histórica com a recente preocupação contemporânea em relação ao tema
e,conseqüentemente, contextualizar a transformação da sociedade a partir da
contribuição destas crenças e postulados econômicos.

4.1 Economia do meio ambiente

De acordo com Costanza (1991), o debate sobre os limites do crescimento
econômico faz parte das "visões de mundo" que se cristalizaram dentro do
movimento ambiental, e que embasaram o surgimento da Economia do Meio
Ambiente como disciplina. Poderia classificá-las em duas vertentes bem distintas:
Tecnocêntricas e Ecocêntricas. A tecnocêntrica, em sua vertente mais extrema, é
orientada apenas para o crescimento material, quantitativo, e tem como axioma
básico à crença no livre mercado, como alocador de recursos, e no desenvolvimento
tecnológico, como provedor de infinitas possibilidades de substituição de recursos e
de geração de energia. A natureza nesta visão teria apenas valor como instrumento
para o homem, portanto, tende a ser espoliada.
A vertente menos extrema do tecnocentrismo, que poderia ser chamada de
“conciliadora”, advoga a necessidade do gerenciamento de recursos, e é mais
voltada para a conservação do que a precedente. Reconhece que não é realístico
supor a existência de substituição infinita, mas considera o crescimento sustentável
como praticável desde que sejam estabelecidas regras de gerenciamento. Também
atribui à natureza apenas valor instrumental.
Para Costanza e Daly (1991), a visão ecocêntrica atribui valor intrínseco à natureza,
independente de sua utilização pelo homem. A vertente menos extrema dessa visão,
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que poderia ser chamada de “comunalista”, pende para valores mais comunitários
no que diz respeito ao gerenciamento dos recursos naturais e adota uma posição
conservadora em relação à possibilidade de manter o crescimento. Advoga a
necessidade de impor restrições prévias de natureza macro-ambientais ao
crescimento econômico. Ainda na visão de Costanza e Daly (1991), a vertente
extremista da visão ecocêntrica, que poderia ser chamada de “ecologia pura”,
defende uma posição de total preservação dos recursos naturais, admitindo apenas
que a sociedade explore o absolutamente necessário para a sobrevivência e,
mesmo assim, através da agricultura orgânica e da desindustrialização. Nesta visão,
o sentimento ético prevalente na sociedade possui base biológica, ou seja, toda a
vida na Terra, humana ou não, possui direitos morais e interesses próprios a serem
respeitados, porém o princípio de sustentabilidade econômica social fica seriamente
fragilizado por não ter espaço para exploração natural.
Contudo, apesar da visão de Constanza (1991a), não se pretende marginalizar a
atividade do sistema financeiro com intuito de se ter uma posição econômica e
ecológica que não afete absolutamente os recursos naturais, e sim uma visão
conciliadora e sutentável para o risco que a atividade financeira possa oferecer.

4.2 Transformação da sociedade

De acordo com Nusdeo (1995), o incremento da industrialização após a segunda
guerra mundial provocou fortes pressões e degradações ao meio ambiente, com
sucessivos desastres, principalmente a partir da década de 70, levando a sociedade
e organismos oficiais a mobilizarem-se para encontrar soluções para tais problemas.
Neste sentido, em 1972, ocorreu à primeira reunião de caráter mundial sobre o
tema, uma conferência organizada pelas Nações Unidas, conhecida como
“Conferência de Estocolmo”.
Organismos não-governamentais (Ongs)5 foram criados para influenciar as tomadas
de decisões – públicas e privadas – de reduzir a poluição e os danos causados ao
5

Algumas das importantes ONGs que acompanham atividades financeiras :Amigos da TerraAmazônia Brasileira,WWF-UK,RAN – Rainforest Action Network ,FOE Friends of Earth –US,
Greenpeace-UK, entre outras.
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meio ambiente pelo desenvolvimento. Legislação específica e órgãos públicos
reguladores passaram a fiscalizar e regular as atividades econômicas a fim de forçar
as empresas a buscarem formas de desenvolvimento econômico menos danosas ao
meio ambiente. Em quase todos os países, há órgãos públicos para cuidar de
problemas ambientais, alguns com status de ministério, como é o caso do Brasil e
da maioria dos países da União Européia, outros como secretarias, conselhos ou
comissões. Empresas passaram a ser responsabilizadas pelos danos causados ao
meio ambiente, com base no “Princípio do Poluidor Pagador” (Ver seção 4.4).
O sistema financeiro, como um importante agente do desenvolvimento econômico,
não pode ficar à margem dos problemas ambientais. O surgimento dos Princípios do
Equador (PE) representa um impacto na conduta ambiental das instituições
financeiras e se apresenta como ferramenta promissora de indução de
sustentabilidade nos negócios do setor, segundo o International Finance Corporation
(2004).
Sua criação, ainda conforme International Financial Corporation (2004), significou a
fixação de critérios e limites para os fortes impactos ambientais e sociais negativos
ligados aos grandes empreendimentos em setores industriais e de infraestrutura,
que têm o poder de impactar grande contingente humano, geralmente formado por
populações tradicionais, além de afetar a biodiversidade, gerar riscos à saúde e à
segurança e gerar resíduos e poluição, entre outros.
A emergência dos PE foi resultado da pressão sobre as Instituições Financeiras
Multilaterais (IFMs) e bancos comerciais, exercida pela sociedade organizada e a
mídia global. Esses stakeholders manifestaram forte resistência a qualquer projeto
que fosse conduzido sem os necessários cuidados socioambientais, evidenciandose que tal resistência conduzia o projeto a riscos (Ver seção 5) e poderia gerar
prejuízos econômicos financeiros para os envolvidos nos financiamentos.

4.3 Risco ambiental

Segundo Antunes (2002), o risco ambiental pode ser definido como a medida de
possíveis danos que uma atividade econômica pode causar ao meio ambiente.
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Os danos ambientais6 evidenciam que o risco ambiental tem impacto sobre quatro
modalidades enfrentadas pelas empresas, seja qual for sua atividade econômica:
risco de negócio, risco financeiro, risco estratégico e legal. (Ver seção 5.1).
Segundo Tosini (2005), o risco do negócio para as IFs compreende os fatores
ambientais ou correlatos sociais, de saúde e segurança que poderiam afetar
negativamente operações financiadas ou com estas se relacionar. De maneira geral
o risco do negócio envolve os seguintes elementos ou de combinação destes:

•

impactos ambientais;

•

capacidade financeira do cliente;

•

arcabouço institucional e de governança do país; e

•

características do setor em questão.

A avaliação e gestão do risco para salvaguarda são um processo interativo de
identificação de fatores de risco e adoção de providências para gerenciar riscos em
nível de país, carteira e projeto.
Tendo em vista que o desempenho econômico das empresas depende direta ou
indiretamente do gerenciamento desses riscos, depreende-se daí que, para obter
um bom desempenho econômico, a empresa precisa, também, de um bom sistema
de gerenciamento ambiental, contextualiza Tosini (2005).

6

O conceito de dano ambiental pode ser inferido do próprio ordenamento jurídico: A Lei 6.938/81, no
art. 3º, V diz que são considerados recursos ambientais “a atmosfera, as águas interiores, superficiais
e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a
flora” (BRASIL, 1981). A Constituição Federal, art. 225, estabelece que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado [...]”, donde podemos concluir que dano ambiental, em termos
gerais, pode ser entendido como as lesões à atmosfera, às águas interiores, superficiais e
subterrâneas, aos estuários, ao mar territorial, ao solo, ao subsolo, aos elementos da biosfera, à
fauna e à flora que geram degradação do equilíbrio ecológico (BRASIL, 1990).
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4.4 Princípios do poluidor pagador e a legislação ambiental brasileira

A relação entre risco ambiental e os demais riscos enfrentados pelas empresas está
fundamentada no “Princípio do Poluidor Pagador” 7.
Por esse princípio se busca internalizar os custos da degradação ambiental no
processo produtivo de qualquer atividade econômica, a fim de evitar que apenas os
lucros de uma atividade sejam privatizados e os custos do dano ambiental sejam
socializados. Desta forma, risco ambiental passa a ser traduzido como custo
financeiro.
A Lei 6938/81, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL,
19981), foi um marco na legislação ambiental brasileira, ao alterar a forma de
apuração de responsabilidades relativas a danos ambientais, “impondo ao poluidor a
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente”
(MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 2003). Também torna obrigatório o licenciamento
ambiental para atividades poluidoras, além de criar instrumentos de política, como a
avaliação de impacto ambiental, responsável pela introdução dos Princípios da
Prevenção e da Precaução na legislação ambiental brasileira8 (MARTINI JÚNIOR;
GUSMÃO, 2003).
Com essa lei, o responsável por qualquer dano ambiental ficou obrigado a repará-lo,
independentemente de culpa, bastando provar o nexo causal (responsabilidade
objetiva).

7

É o princípio da responsabilidade pela qual o poluidor deve responder por suas ações ou
omissões, em prejuízo do meio ambiente, de maneira a mais ampla possível de forma que se possa
representar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos
e impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade. Conforme Antunes (1997, p.26).
8
A atuação do Poder Público deve ser preventiva, ou seja, como em todas atividades
humanas existe um fator de risco, é possível, à Administração Pública que tem o poder de polícia
para atuar como órgão de controle, garantir a proteção do meio ambiente. Destarte, qualquer
empreendimento, tem que avaliar todos os riscos e evitar qualquer tipo de degradação. Machado
(1996) elenca cinco itens que constituem a aplicação do princípio da prevenção e precaução, que
são: a) identificação e inventário das espécies animais e vegetais de um território, quanto a
conservação da natureza e identificação e inventário das fontes contaminantes das águas e do ar,
quanto ao controle da poluição; b) Identificação e inventário dos ecossistemas, com a elaboração de
um mapa ecológico; c) Planejamento ambiental e econômico integrados; d) Ordenamento territorial
ambiental para valorização das áreas de acordo com sua aptidão; e) Estudo de impacto ambiental.
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Assim, o meio ambiente passou a ser “Interesse Difuso”9, ou seja, pertencer a todos,
sendo o papel de defender o interesse público atribuído ao Ministério Público
Federal. A lei institui, ainda, o “Princípio da Solidariedade”, em que o autor indireto
pelo dano também é obrigado a pagar por ele, podendo ser proposta ação de
responsabilidade civil contra todos os correspondentes a ação danosa ou por um
deles apenas.
A Resolução CONAMA 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (1997), que
esta dentro da Lei 693810, trouxe alterações para o licenciamento, entre eles a
distribuição da competência entre o IBAMA e os órgãos ambientais estaduais e
municipais. A esses últimos coube a maioria das emissões de licença, o que trouxe
problemas em função da falta de estrutura e de capacidade técnica da maioria dos
municípios. As licenças exigidas pela legislação são:

•

Licença Prévia (LP) (1ª etapa): solicitada antes da definição da localização do

projeto, com base em informações prestadas pelo interessado, mapas, croquis e
anteprojetos, entre outros;
•

Licença de Instalação (LI) (2ª etapa): detalhamento do projeto, definindo-se,

inclusive, medidas e equipamentos de proteção ambiental. Equivale à
autorização para início da construção do empreendimento e pressupõe o
cumprimento das condições do projeto, de modo a evitar impactos ambientais
não previstos ou fora dos limites da legislação;
•

Licença de Operação (LO) (3ª etapa): solicitada após o término da

construção, pressupõe o cumprimento e a eficiência das medidas de controle
ambiental projetadas, ou, em caso negativo, fixa medidas corretivas. Estabelece
as condições para o funcionamento do projeto: padrões de funcionamento,
critérios de controle e programa de monitoramento (MARTINI JÚNIOR;
GUSMÃO, 2003).

9

Art. 81, I, do Código de Defesa do Consumidor, alude a direitos ou "interesses difusos",
entendendo-se como tais "os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato".
10
Regulamentada pelo Decreto n. 99.274, (BRASIL, 1990). Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus Fins e Mecanismos de Formulação e Aplicação, e dá outras Providências.
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Já o Decreto nº 88.351/83 (BRASIL, 1983) regulamentou a Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA), posteriormente incorporada à Constituição de 1988 (BRASIL,
1990). Tal política ambiental é requerida no caso de licenciamento de atividades
com significativo impacto ambiental, envolvendo o Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) e o respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA). O EIA
deve reunir dados e informações sobre a região onde o projeto vai ser implantado e
sua área de influência, considerando o interesse e as manifestações das populações
atingidas. Assim, o processo de avaliação de impacto ambiental deve ser
interpretado como um elemento a mais na análise de custo/benefício de um
determinado empreendimento, inserido num contexto regional e geográfico. O
Ministério do Meio Ambiente, tecnicamente e cientificamente entende-se por impacto
ambiental a soma dos impactos ecológicos e dos impactos sócio-econômicos.
Muitas vezes, o dano ecológico não justifica os ganhos econômicos ou sociais,
outras vezes sim, por isso torna-se uma questão complexa, onde a decisão pode ser
inclusive de caráter social ou político, cabendo ao EIA/RIMA do empreendimento
fornecer os dados mais completos e isentos de interesses de grupos específicos
sobre essa questão. Para atender de forma clara, quantificada e circunstanciada o
conjunto de impactos previsíveis e imprevisíveis de um empreendimento ou
atividade, foram desenvolvidos métodos, técnicas e procedimentos adequados a
cada caso ou empreendimento. Por fim, o RIMA consolida e traduz esse estudo para
consulta das partes interessadas, ficando disponíveis para consulta pública.
A Constituição de 1988 (BRASIL, 1990) fez com que o Brasil fosse o primeiro país a
introduzir o “Princípio do Desenvolvimento Sustentável” (DS)11 em sua “Carta
Magna”,

tornando

sua

aplicação

legalmente

exigível.

Instituiu

ainda

a

responsabilização administrativa, civil e criminal de pessoas físicas e jurídicas,
11

(...) A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O
PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO
EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio do
desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra
suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa
fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada,
no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores
constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem
esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à
preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser
resguardado em favor das presentes e futuras gerações. (STF, Tribunal Pleno, ADI-MC 3540/DF, Rel.
Min. Celso de Mello, DJ 03.02.2006, p. 14).
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decorrente de danos ambientais, envolvendo tanto o ressarcimento quanto a
reparação (MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 2003).
Por fim, a Lei 9605/98 – Lei de Crimes Ambientais (BRASIL, 1998) reúne e organiza
todos os crimes previstos em leis anteriores a sua promulgação, definindo as
infrações

administrativas

e

respectivas

penalidades.

Estabelece,

ainda,

a

responsabilidade penal da pessoa jurídica, cujas penalidades e multas podem gerar
ônus financeiros; um desses crimes é a instalação, reforma ou funcionamento de
infra-estruturas, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença
ambiental. Como a maioria das empresas funcionava sem licença e sem
possibilidade de adequação no prazo previsto pela lei, foi criado o TAC12 (MARTINI
JÚNIOR; GUSMÃO, 2003).

4.5 Custos sociais e privados

De acordo com Dália Maimom (1992), externalidades manifestam-se quando os
preços de mercado não incorporam completamente custos e benefícios dos agentes
econômicos, sendo, portanto, manifestação de falha do mercado, uma vez que o
sistema de preços deixa de organizar a economia de forma socialmente "ótima", ou
seja, os custos privados são distintos dos custos sociais.
A abordagem dos direitos de propriedade não apenas tem fundamental importância
em termos dos custos de transação associados aos contratos que surgem na
economia, como também importam para compreensão dos limites da ação do
Estado e do setor privado. Ao estudar o sistema britânico de operação dos faróis
sinalizadores para a navegação costeira, Coase (1988) critica a literatura tradicional
econômica que utiliza o exemplo como um clássico caso de operação de um serviço
público, com base no fato de que o operador do farol não pode impedir a passagem
de um navio que não tenha pagado pelo direito de passagem, ou seja, não é
12

O termo de ajustamento de conduta (TAC), foi concebido para aperfeiçoar a tutela civil dos
direitos transindividuais, até então restrita a instrumentos de natureza processual. Passou a ser uma
atividade significativa no Ministério Público Federal, a partir da publicação da Lei de Crimes
Ambientais, Lei 9.605/98 (BRASIL, 1998), que permitiu a criminalização de condutas lesivas ao meio
ambiente. Visa a conformação das condutas às exigências da lei vigente quando da ocorrência da
ameaça ou da violação do direito, por meio de solução diretamente negociada pelos atores e
responsáveis pela reparação do dano.
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possível a obtenção de retornos econômicos a partir da definição dos direitos de
propriedade sobre o farol sem que o direito de exclusão possa ser exercido.
Não é possível concluir que os serviços de sinalização não possam
ser providos eficientemente pelo setor privado (COASE, 1937).

Assim também não é verdade que a impossibilidade de exclusão seja razão
suficiente para caracterizar um bem público cuja operação não possa em caso
algum ser designada para o setor privado, conclui Coase (1988).
O que o “Princípio da Exclusão” diz é que uma utilidade somente poderá ser
usufruída (imputada), caso seja feito um pagamento equivalente ao seu preço de
aquisição, sendo excluídos do consumo aqueles que não estão dispostos ao
desembolso ou incapacitados de fazê-lo (FILELLINI, 1994).
De acordo com Coase (1984 apud ZYLBERSZTAJN, 1995), esta questão foi trazida
para redimir a literatura econômica de uma conclusão errônea e serve como
motivação para a reavaliação do papel do Estado, tal como se observou na década
de 1990 em países como a China, Rússia e demais repúblicas ex-soviéticas,
México, Argentina, Brasil e Índia.
Ainda segundo Maimom (1992), a maximização do bem-estar no regime de mercado
competitivo não incorpora a deterioração ambiental e o esgotamento dos recursos,
pois estes são de propriedade coletiva. Assim, a otimização econômica convencional
implica na maximização dos lucros privados e na socialização dos problemas
ecológicos e sociais.
Há, no entanto, custos e serviços cujos benefícios se disseminam pelo conjunto da
sociedade, tais como segurança, educação, saúde e meio ambiente sano, mesmo
que, em alguns casos sejam usufruídos apenas por uma parcela de seus membros.
Nestes casos em que os custos se disseminam por toda a sociedade, existem os
custos sociais, pois o custo do bem ou serviço não pode ser atribuído apenas a seu
beneficiário direto. A forma de diluir estes custos entre todos os seus beneficiários é
fazer com que o Estado os assuma, sendo então responsável pela produção do bem
ou prestação do serviço. A distinção entre custo social e privado sinaliza para as
áreas em que a teoria econômica admite a intervenção do Estado, com o objetivo de
alcançar o máximo "bem-estar" (JOHNSON et al., 1997).
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No caso específico dos bancos e se tratando de risco ambiental, ainda como
agentes econômicos e intermediadores de recursos, o Teorema de Coase não se
aplica porque os custos de transação não estão claramente definidos, e
pressupondo que haja qualquer dificuldade de acompanhamento apropriado sobre
riscos potenciais futuros, o banco poderá ser co-responsabilizado pelo dano
ambiental, como financiador da atividade poluidora através do Princípio da
Solidariedade (MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 2003). Isto ocorrendo, ampliará
indefinidamente o espectro da abordagem do direito de propriedade, levando a
descaracterização do Teorema de Coase.
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5 IMPORTÂNCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS PARA AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
O objetivo deste capítulo é quantificar e qualificar a importância do risco ambiental,
enquanto sua determinação e principalmente como ele pode ser tratado, afim de não
comprometer de forma indireta a saúde financeira de um banco ou ainda, colocar em
risco a reputação da instituição, transformando-se em um problema de solvência
financeira.

5.1 Tipos de riscos

Risco está presente em qualquer operação no mercado financeiro. Risco é um
conceito “multidimensional” que cobre quatro grandes grupos: risco de mercado,
risco operacional, risco de crédito e risco legal (DUARTE JÚNIOR, 2002).

5.1.1 Risco de mercado

De acordo com Duarte Júnior (2004), o Risco de Mercado depende do
comportamento do preço do ativo diante das condições de mercado. Para entender
e medir possíveis perdas devido às flutuações do mercado é importante identificar e
quantificar o mais corretamente possível as volatilidades e correlações dos fatores
que impactam a dinâmica do preço do ativo. Risco de mercado pode ser dividido em
quatro grandes áreas: risco do mercado acionário, risco do mercado de câmbio,
risco do mercado de juros e risco do mercado de commodities. É possível que
alguns instrumentos tenham seus riscos considerados separadamente dentro das
quatro áreas acima.

5.1.2 Risco operacional
Risco operacional está relacionado a possíveis perdas como resultado de sistemas
e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos. Ele pode ser
dividido em três grandes áreas, segundo Duarte Júnior (2004):
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a) Risco organizacional está relacionado com uma organização ineficiente,
administração inconsistente e sem objetivos de longo prazo bem definidos,
fluxo de informações internas e externas deficientes, responsabilidades mal
definidas, fraudes, acesso a informações internas por parte de concorrentes,
etc.;
b) Risco de operações está relacionado com problemas como overloads de
sistemas

(telefonia,

elétrico,

computacional,

etc.),

processamento

e

armazenamento de dados passíveis de fraudes e erros, confirmações
incorretas ou sem verificação criteriosa, entre outros;
c) Risco de pessoal está relacionado com problemas como empregados nãoqualificados e/ou pouco motivados, personalidade fraca, falsa ambição,
“carreiristas”, entre outros.

5.1.3 Risco de crédito

Risco de crédito está relacionado a possíveis perdas quando um dos contratantes
não honra seus compromissos. As perdas aqui estão relacionadas aos recursos que
não mais serão recebidos. Conforme Duarte Júnior (2004), o risco de crédito pode
ser dividido em três grupos:
a)

Risco do país, como no caso das moratórias de países latino-

americanos;
b)

Risco político, quando existem restrições ao fluxo livre de capitais entre

países, estados, municípios, etc. Este pode ser originário de golpes militares,
novas políticas econômicas, resultados de novas eleições, entre outros;
c)

Risco da falta de pagamento, quando uma das partes em um contrato

não pode mais honrar seus compromissos assumidos.

5.1.4 Risco legal
Finalmente, o risco legal está relacionado a possíveis perdas quando um contrato
não pode ser legalmente amparado. Podem-se incluir aqui riscos de perdas por
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documentação insuficiente, insolvência, ilegalidade, falta de representatividade e/ou
autoridade por parte de um negociador, entre outros. Nem sempre é fácil diferenciar
qual o tipo de risco presente em determinada situação. O tipo de risco pode variar
dependendo da ótica sob a qual o problema é observado (JORION, 1997).

5.2 Risco ambiental como oportunidade de negócio

As questões ambientais, inseridas também nestes quatro macro riscos, tornam-se
cada vez mais importantes para as instituições financeiras. Algumas organizações
ligadas ao sistema financeiro e preocupadas com questões ambientais, como a
Environmental Bankers Association – EBA (2006)13, afirmam que atentar para o
meio ambiente não é importante apenas sob o aspecto de gerenciamento de risco,
também representa oportunidades de negócio e pode se tornar uma vantagem
competitiva tanto para as empresas quanto para as instituições financeiras.
A Environmental Bankers Association (1994 apud TOSINI, 2005) identifica seis
maneiras de como as instituições financeiras bancárias se relacionam com questões
ambientais:
a)

Gerenciamento de risco: Os problemas ambientais gerados por

tomadores de crédito e/ou emitentes de equities podem ter sérios impactos
sobre sua capacidade de liquidação dos débitos ou na realização de ganhos
para os investidores. Por outro lado, a opinião pública negativa sobre
financiamento de projetos de grande impacto ambiental repercute na reputação
de instituições financeiras;
b)

Financiamento de infra-estrutura: Os financiamentos de infra-estrutura

ambiental, tais como fornecimento de água tratada e tratamento de resíduos
líquidos (efluentes), resíduos sólidos, disposição de resíduos perigosos,

13

É uma associação comercial, sem fins lucrativos, que representa a indústria de serviços
financeiros - bancos, instituições financeiras não-bancárias, seguradoras, firmas de gerenciamento de
ativos e outras similares. A EBA foi criada, em 1994, em resposta à crescente sensibilidade às
questões de risco ambiental e à necessidade de seu gerenciamento e devido às políticas e
procedimentos de prudência e cuidados nas instituições financeiras.
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construção de hidrelétricas e de estradas, são exemplos de financiamento que
têm forte impacto ambiental;
c)

Operações internas: Muitas organizações reconhecem os benefícios da

grande variedade de ações internas ambientalmente benéficas, que contribuem
para melhorar os resultados e trazer outras vantagens corporativas para a
companhia. Entre essas ações, incluem-se programas de utilização eficiente de
energia, reciclagem, redução de utilização de recursos e minimização de
desperdícios, bem como programas para educar e engajar empregados,
fornecedores e clientes;
d)

Responsabilidade

comunitária:

As

instituições

financeiras

têm

responsabilidade com a comunidade na qual elas operam. Seu relacionamento
com a comunidade pode incluir atividades como participação em políticas
públicas e trabalhos comunitários voluntários para trazer benefícios à
coletividade;
e)

Marketing: Os bancos podem usar causas ambientais para marketing

de seus serviços para consumidores interessados em fazer negócios com
companhias ambientalmente pro-ativas;
f)

Financiamento de produtos sustentáveis: A indústria de produtos e

serviços ambientais necessita de financiamento, particularmente para novas
tecnologias que possam ajudar a resolver problemas ambientais. Os bancos
podem

ter

bons

retornos

financiando

recuperação

de

propriedades

contaminadas (brownfields) ou o desenvolvimento de métodos produtivos
inteligentes em novas plantas (greenfield).

Para a Environmental Bankers Association (1994 apud TOSINI, 2005), uma boa
política ambiental para as instituições financeiras envolveria uma combinação
apropriada de todos esses elementos, embora a maioria de seus associados ainda
esteja focada apenas no gerenciamento de risco. Para a Environmental Bankers
Association (1994 apud TOSINI, 2005) o gerenciamento de risco é um bom começo
para a implantação de um programa de gerenciamento ambiental corporativo nas
instituições financeiras.
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A Associação de Banqueiros Suíços (2004) mostra por meio de uma ilustração
(Figura 1), de forma bastante didática, a relação dos bancos com as questões
ambientais.

Figura 1 – Bancos e meio ambiente
Fonte: Tosini (2005)

Todos os parceiros comerciais dos bancos, de qualquer atividade econômica,
provocam impacto sobre o meio ambiente, causando algum tipo de dano ambiental,
uma vez que de uma forma ou de outra, utilizam recursos naturais e geram resíduos
ou emissão. Nessa parceria os bancos indiretamente se relacionam com as
questões ambientais, embora em menores proporções, também utilizam recursos
naturais e geram resíduos e, conseqüentemente, causam impactos diretos sobre o
meio ambiente, ou seja, também são poluidores.
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5.3 Classificação do risco ambiental para as instituições financeiras

De acordo com o Market Intelligence Brief (MIB)

14

, publicação do International

Finance Corporation (2007a), os bancos, com relação às questões ambientais, estão
expostos a três tipos de riscos:
a)

Risco direto: São aqueles aos quais os bancos respondem diretamente

como poluidores, riscos associados às suas próprias instalações, uso de
papéis, equipamentos, energia, entre outros. Nessa modalidade se aplica
diretamente o Princípio do Poluidor Pagador, ou seja, o banco deve internalizar
nos seus custos os gastos com controle de poluição;
b)

Risco indireto: O risco ambiental afetaria a empresa com a qual o

banco tem relacionamento como intermediador financeiro, via operações de
créditos ou como detentor de ativos financeiros (ações ou títulos de dívida);
c)

Risco de reputação: Os bancos vêm sofrendo pressão do público em

geral e dos organismos não-governamentais (ONGs) para adotar uma política
de financiamento e investimento ambientalmente correta sob pena de terem
sua reputação prejudicada diante da sociedade. A imagem dos bancos junto à
sociedade é importante para o sucesso do conjunto de suas atividades e é
considerada como parte de seu patrimônio.

Associando os quatro grandes riscos das instituições financeiras - de mercado, de
crédito, legal e operacional - com as questões ambientais, é possível mostrar que
essas estão presentes e causam impactos nos quatro tipos de riscos (Figura 2).

14

O MIB é uma iniciativa da Sustainable Financial Markets Facility do IFC, responsável pelo
financiamento de programas de assistência técnica que capacitam e promovem práticas sustentáveis
de negócios nos setores bancário,segurador e de investimentos.
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Figura 2 – Risco ambiental e demais riscos das instituições financeiras
Fonte: Tosini (2005)

As instituições financeiras estão expostas indiretamente ao risco ambiental nas
operações de crédito porque de forma global, a legislação ambiental, tanto em
países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, aplica o Princípio do Poluidor
Pagador, obrigando o poluidor à prevenção, reparação e repressão do dano
ambiental, medidas com reflexo sobre a situação econômico-financeira dos
tomadores de crédito, pois comprometem sua capacidade de pagamento. Aquilo que
é risco financeiro para o tomador de crédito torna-se também risco para o
emprestador. Assim, o risco ambiental ao afetar a saúde financeira do tomador de
crédito, conseqüentemente, torna-se risco para a instituição bancária.
De acordo com Tosini (2005), a Corte dos EUA pode considerar um banco
responsável por um dano ambiental se entender haver negligência na concessão de
um empréstimo. Pesquisa da Associação Americana de Bancos, de 1994, constatou
que 62,5% deles negaram empréstimos devido à possibilidade de herdarem ônus
ambientais e 45,8% interromperam a assistência a setores de alto risco ambiental.
Pesquisa de 1995 (SCHMIDHEINY; ZORRAQUÍN, 1996), envolvendo 90 bancos em
todo o mundo, mostrou que 80% praticavam algum grau de avaliação de risco
ambiental antes de conceder empréstimos. Praticamente todos acreditavam que o
meio ambiente se tornaria mais importante para eles nos próximos 15 anos e seria
crescentemente integrado ao core business (SCHMIDHEINY; ZORRAQUÍN, 1996).
A United Nations Environmental Programme (UNEP) listou vários tipos de riscos
ambientais (Anexo B) que os fornecedores de recursos poderiam considerar, agora
ou no futuro, segundo Vaughan (1995, apud SCHMIDHEINY; ZORRAQUÍN, 1996).
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Tosini (2005) tem relatado que muitos estudos têm comprovado que o mercado de
capitais responde tanto de forma positiva quanto negativa ao desempenho ambiental
das empresas. Assim, o impacto do risco ambiental sobre o preço de ações ou
títulos tem efeito sobre os resultados das instituições financeiras, uma vez que este
pode provocar perdas ou ganhos, devido ao efeito de variação nos preços dos ativos
que compõem seus portfólios.
De acordo com o Forge Group15, os impactos ambientais sobre o setor de serviços
financeiros também podem ser classificados como diretos e indiretos (FORGE
GROUP & PRICEWATERHOUSE COOPERS, 2004):

a)

Impacto direto resultante das atividades operacionais internas:

Estas incluem aquecimento e iluminação dos prédios, transportes de
empregados e materiais, resíduos de todas as formas, compras de produtos e
serviços e uso de recursos como energia, papel e água. Um bom
gerenciamento

dessas

atividades

permite

às

instituições

financeiras

alcançarem melhores desempenhos e eficiência operacional, o que implica
redução de custos e melhores taxas de retorno sobre o capital;
b)

Impacto indireto resultante

das atividades comerciais (core

business): As questões ambientais associadas com as políticas da companhia
e práticas de empréstimos, investimentos, seguro e outras atividades
relacionadas aos serviços financeiros podem gerar riscos.

Neste trabalho será considerado como maiores riscos para a atividade financeira em
ordem de importância o modelo do Market Intelligence Brief (MIB), ou seja, risco
direto (financeiro), risco indireto (saúde de crédito do cliente do banco) e risco de
reputação (imagem de um banco “arranhada” por atividades nocivas a sociedade e
meio ambiente).

15

É um consórcio de algumas organizações líderes em serviços financeiros do Reino Unido.
Possui representantes do Abbey National Bank, Barclays, CGNU, Lloyds TSB Bank, Prudencial, The
Royal Bank of Scotland and Royal & Sun Alliance.
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5.4 Risco ambiental na concessão de crédito

As empresas, ao se lançarem em novos negócios na tentativa de criar vantagens
competitivas, assumem os riscos inerentes a esses negócios. O avanço da ciência e
da tecnologia tem proporcionado a certas atividades econômicas, intenso uso dos
recursos naturais e conseqüentemente uma parcela do risco do negócio está
associada ao risco ambiental.
Não é difícil perceber que o risco ambiental tem impacto muito maior sobre negócios
como mineração, exploração e refino de petróleo e indústria química do que sobre
atividades educacionais ou de serviços, por exemplo. Portanto, a má gestão
ambiental nas atividades que causam maior impacto ambiental pode acarretar
perdas financeiras irreparáveis para a empresa. Nessas atividades, gerenciar bem o
risco do negócio pressupõe o adequado gerenciamento ambiental.
A sociedade civil, cada vez mais consciente dos problemas de degradação
ambiental, juntamente com o poder público, tem exercido forte pressão, por meio de
legislação ou de auto-regulação de organismos não-governamentais, para que as
empresas desenvolvam produtos e processos produtivos menos danosos ao meio
ambiente.
Essa nova postura da sociedade coloca o risco ambiental, cada vez mais, como fator
determinante do risco estratégico das empresas. Ignorar as questões ambientais
pode levar a erros estratégicos. Para exemplificar podem-se tomar dois problemas
ambientais, com efeito, sobre todo o planeta: a destruição da camada de ozônio e o
aquecimento da Terra, devido ao chamado efeito estufa.
No entanto, como parceiros financeiros das empresas, os bancos dependem do
retorno financeiro destas, assim, o risco ambiental das empresas afeta indiretamente
o desempenho econômico das instituições financeiras, na medida em que esse risco
pode vir a comprometer o valor dos ativos financeiros das empresas, sua
capacidade de honrar seus empréstimos, bem como sua própria reputação junto à
sociedade.
A história da concessão de crédito bancário no Brasil está relacionada com a
evolução das questões ambientais. Até a década de 70 e parte dos anos 80 não
havia maiores preocupações ambientais ou mesmo sociais. Segundo Adami (1997),
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com a Lei 6938/81, o crédito passou a ser considerado instrumento de comando e
controle ambiental. A Lei 9605/98 aborda as situações em que a atividade bancária
possa ser considerada lesiva ao meio ambiente, inclusive no tocante à atuação dos
gestores dos bancos (“gestão temerária ambiental”), prevendo sanções penais e
administrativas tanto para os bancos quanto para seus administradores. Afirma que
a Constituição Brasileira pressupõe a responsabilidade dos bancos na concessão de
crédito.
O Artigo 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1990) encerra o dever do Poder
Público, de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações
presentes e futuras, mas também impõe o mesmo dever à ”coletividade”. Para
Adami (2004 apud MARQUES, 2006) este conceito constitucional de “coletividade”
é, para os bancos públicos ou privados, uma prioridade urgente, pois, não se pode
admitir que os bancos estejam fora do escopo que se refere à coletividade no artigo
supra mencionado.
O Protocolo Verde, criado em 1995, visa à incorporação da variável ambiental no
crédito e no mal uso de recursos públicos em atividades lesivas ao meio ambiente.
Fundamenta-se no Art. 12 da Lei 6938/81, diz que:
As entidades e órgãos de financiamento e incentivos
governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a
esses benefícios ao licenciamento, na forma da Lei, e ao
cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos
pelo CONAMA (BRASIL, 1981).

A lei estabelece a perda ou atribuição de restrições sobre benefícios fiscais
concedidos pelo poder público ou sobre linhas de crédito em bancos oficiais, para
quem descumpri-la (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005).
O Anexo-A do Protocolo Verde constitui a “Carta de Princípios para o
Desenvolvimento Sustentável”, contendo dez princípios que estabelecem, entre
outras questões, a priorização pelos bancos signatários de projetos que agreguem
sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, a ponderação dos riscos ambientais
das operações e a aplicação e exigência de cumprimento de leis e regulamentações
ambientais. Os bancos brasileiros signatários são: Banco do Brasil, Banco da
Amazônia (BASA), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil.
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A implementação do Protocolo Verde nesses dez anos foi avaliada por dois grupos
de trabalho conduzidos pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), um deles com foco
no crédito e outro nos incentivos fiscais. Entre as sugestões apresentadas nos
trabalhos encontram-se:
a)

criação de condições diferenciadas para financiamentos com viés
socioambiental;

b)

adesão dos bancos privados ao Protocolo Verde;

c)

capacitar as equipes dos bancos;

d)

simplificar os processos de licenciamento ambiental e;

e)

introduzir alterações na política de crédito rural ((MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2005).

Após dez anos de sua criação, sua importância e seus efeitos se restringem a
bancos oficiais. Embora este fato em tese tenha gerado uma “concorrência desleal”,
uma vez que os bancos particulares não seguiam o mesmo protocolo, acabou
influenciando de alguma forma as políticas de crédito de bancos privados mais
inovadores, até pela importância atribuída pelo Banco Mundial ao Protocolo Verde
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005).
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6 PRINCIPIOS DO EQUADOR

Os Princípios do Equador (anexo C) são um conjunto de exigências socioambientais
aplicadas na concessão de financiamento de grandes projetos, amparadas por
cláusulas financeiras que limitam a sua aplicação à um montante financeiro mínimo
(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2005).
O project finance16 desempenha um papel importante no desenvolvimento
econômico

ao

proporcionar

financiamentos,

particularmente

em

mercados

emergentes, de longo prazo e muitas vezes, quase que em sua maioria absoluta,
projetos sensíveis

área ambiental e social (BANCO INTERAMERICANO DE

DESENVOLVIMENTO, 2006).
Reconhecendo que o papel dos Bancos enquanto financiadores proporcionam
oportunidades significativas de promover gestão ambiental e desenvolvimento com
responsabilidade social; procura-se garantir que os projetos destas instituições
financeiras se desenvolvam de forma socialmente responsável e reflitam as práticas
de gestão ambiental.
Acredita-se que a adoção e a aplicação dos PE ofereçam benefícios significativos
para os bancos, impactando principalmente sua conduta ambiental, estimulando
habilidade de documentar e gerenciar os riscos relacionados a questões ambientais
e sociais associados aos projetos que os bancos financiarão, permitindo assim, um
engajamento pró-ativo com todas partes envolvidas nas questões de política
ambiental e social, conforme a conclusão do Relatório de 2005 do Banco
Interamericano

de

Desenvolvimento

(BANCO

INTERAMERICANO

DE

DESENVOLVIMENTO, 2006).
Espera-se que os PE sirvam como base e como um padrão comum para a
implementação de procedimentos e padrões individuais e internos relacionados a
questões sociais e ambientais para atividades de financiamento de projetos em

16

O Project Finance é uma estruturação financeira visando viabilizar um determinado projeto
de investimento. Em alguns casos é criada uma sociedade de propósito específico, isolando o projeto
dos acionistas. Esta estrutura tem sido utilizada principalmente em projetos de infra-estrutura, devido
à existência de um fluxo de receitas previsível. A idéia de viabilizar um projeto de telefonia, energia ou
concessão rodoviária através de Project Finance visa essencialmente o isolamento entre o risco do
projeto e risco dos acionistas.
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todos os setores do ramo, de forma global (INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION, 2005).
Ao adotar os PE, revisa-se cuidadosamente todas as propostas que solicitam
financiamento de projetos, para que não se conceda empréstimos diretamente a
projetos, cujos solicitantes não terão capacidade de cumprir com todas políticas e
procedimentos

ambientais

e

sociais(BANCO

INTERAMERICANO

DE

DESENVOLVIMENTO, 2006).
A pergunta não é mais se os Bancos devem se dirigir aos aspectos de
sustentabilidade do desenvolvimento das atividades que financiam, mas como
devem fazê-la, que padrões substantivos devem seguir e aplicar, como devem
executa-lá, e por fim, como devem assegurar o seu devido controle. O recente
reconhecimento de que os Bancos podem potencializar riscos ambientais com seus
financiamentos, esta sendo ampliado também por pressões externas, vindos de
Ongs e da sociedade civil em geral. Começando em 2000, as organizações
ambientais tais como amigos da terra (FOE) e a rede da ação da Rainforest Action
Network (RAN), desafiaram a indústria com campanhas de elevado-perfil, que
destacaram casos em que os bancos comerciais eram "propulsores de riscos
ambientais” (BANK TRACK, 2005).
Em 2002, uma coalizão global de organizações não-governamentais (Ongs)
incluindo o FOE, WWF-uk e a declaração de Berne17, veio junto promover finanças
sustentáveis no setor comercial. Esta rede informal evoluiu subseqüentemente para
o BankTrack18, cuja a visão para um setor sustentável do setor financeiro foi
expressada na Declaração de Collevecchio19 de janeiro 2003.

17

Ong localizada na Suíça, atuante na Alemanha, coordena campanhas de consumo sustentável e
monitora atividades no setor financeiro (BERNE DECLARATION, 2007).
18
Organização independente que fiscaliza a atividade financeira em projetos que afetam a
comunidade.
19
Em janeiro 2003 um grupo de oito ongs esboçou a declaração de Collevecchio para instituições
financeiras com foco em sustentabilidade.Esta declaração, endossada subseqüentemente por
aproximadamente 100 grupos civis, expõe compromissos em que bancos devem entrar em edições
sustentáveis.
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Endossado agora por mais de duzentas organizações, a Declaração de Collevecchio
(anexo D)

remanesce a marca de nível pelo qual a sociedade civil medirá o

compromisso do setor de operação bancária ao desenvolvimento sustentável20.
Busca-se neste capítulo trazer elementos para melhorar o entendimento e a
amplitude dos PE para o setor financeiro. Desta forma, primeiro descreve-se o
surgimento do PE, seguindo com as declarações dos PE e viabilidade dos PE no
Brasil, o papel das Ongs, o MDL como produto adotado pelos PE, Protocolo de
Kyoto e, por fim, uma abordagem sobre o mercado internacional de carbono.

6.1 Surgimento dos princípios do equador

Segundo o International Institute for Sustainable Development (2007), as instituições
financeiras aos poucos foram obrigadas a atentar para os problemas ambientais,
inicialmente de forma defensiva para evitar a responsabilização legal por dano
ambiental causado por resíduos tóxicos em bens recebidos como garantia de
empréstimos.
Ainda de acordo com o International Institute for Sustainable Development (2007) alguns
eventos e iniciativas mudaram a atuação dos bancos com relação às questões
ambientais, inclusive o risco ambiental passou a ser preocupação das instituições
financeiras como uma variável do risco legal nos Estados Unidos, especificamente
com a edição do Comprehensive Environmental Response, Compensation and
Liability Act (CERCLA), aprovado pelo Congresso Norte-americano em 1980 e
incorporado ao Federal Code (Código Federal Americano), em seu capítulo 42.
O CERCLA forçou os bancos à rapidamente tornarem-se conscientes do sério risco
que passaram para seus resultados no documento MIB 1 do International Finance

20

É o desenvolvimento que atende as necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades, em Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991)
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Corporation (2003), e ainda criou nos EUA um “superfundo”21 ambiental, em que a
Environmental Protection Agency (EPA) financia os trabalhos de limpeza e,
posteriormente, aciona os poluidores para que estes desembolsem, integralmente,
os valores despendidos no processo de restauração, evitando a socialização dos
custos (Ver seção 4.5).
Embora essa lei tenha criado exceções para proteger as instituições financeiras
financiadoras, ocorreram algumas decisões judiciais responsabilizando bancos pela
reparação de danos ambientais causados pelos destinatários de seus créditos,
conforme o International Finance Corporation (2007a)
Entretanto Tosini (2005), lembra que em 1990, nos EUA, a justiça considerou a Fleet
Factors Corporation responsável pelos danos ambientais causados por um tomador
de crédito, argumentando que esse banco tivera capacidade para influenciar nas
decisões de gerenciamento de resíduos do tomador de crédito, condenando o banco
a proceder a descontaminação do imóvel.
Segundo Grizzi et al. (2003, p.62) e Adami (1997, p.26), o fato lembrado por Tosini
(2005) ocorreu por negligenciar o gerenciamento de risco ambiental em detrimento a
redução do risco de crédito, onde a EPA imputou um processo financeiro da ordem
de US$ 375 mil.
Mas uma decisão da Corte Federal do Distrito de Maryland (EUA), fato que se
caracterizou como perda em decorrência de risco legal associado a risco ambiental,
mudou a percepção e gerou grande estímulo ao processo de conscientização dos
bancos de que as questões ambientais ofereciam riscos aos seus negócios e que
podiam se traduzir em custos suplementares, como ocorreu no conhecido caso do
Maryland Bank & Trust Co.
O Maryland Bank & Trust Co “adquiriu” uma fazenda, utilizada como aterro de
resíduos, em Maryland, que lhe havia sido dada como garantia de um empréstimo, e
não a revendeu imediatamente. Tempos depois, a EPA inspecionou a área e
21

O Superfundo foi criado pela lei de revisão, de 1986, do cercla e se compõe de receitas
provenientes da arrecadação do imposto de renda, do imposto sobre petróleo e derivados e do
imposto sobre produtos químicos perigosos e derivados. Respaldada por esses volumosos recursos,
a autoridade ambiental pode determinar a limpeza (clean up) de determinado local degradado pelos
resíduos perigosos. O(s) administrador(es) responsável(eis) pela limpeza que não a fizer(em) sujeitarse-á(ão) ao ressarcimento, em triplo, dos respectivos custos incorridos pelo Estado, salvo hipóteses
de justa causa, quando se dá, apenas, o reembolso das despesas efetuadas pelo Poder
Público”.Conforme Adami (1997, p.22).
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encontrou resíduos perigosos estocados de forma imprópria, o que a levou a
remover todos os resíduos a um custo total de US$ 500 mil. A EPA ingressou com
ação judicial contra o Maryland Bank & Trust Co. para receber o reembolso devido
às ações de remediação de solo, alegando que o banco financiador havia sido
“proprietário” da área pelos quatro anos que antecederam a revenda da propriedade.
Após essas condenações, pesquisa conduzida pela Associação dos Bancos
Americanos constatou redução de 46% dos financiamentos para atividades
consideradas ambientalmente arriscadas, como, por exemplo, a projetos ligados a
indústria química.
Antes destes fatos, a Comissão Européia em 1989, emitiu uma diretiva sobre
responsabilidade civil para danos causados por resíduos, e à partir disto, as
instituições financeiras bancárias da Europa já passaram a preocupar-se com
questões ambientais, uma vez que a diretiva impunha a responsabilização tanto do
produtor dos resíduos quanto do atual controlador, havendo possibilidade dos
financiadores responderem nessa última condição(GRIZZI et al 2003).
Diante destes fatos relatados nos EUA e de pressões vindas do continente europeu,
o Banco Mundial passou a ter forte preocupação com o desenvolvimento sustentável
em projetos que financiam desenvolvimento de países emergentes.
Seu compromisso com a sustentabilidade influenciou estratégias do setor bancário
comercial e de investimento em todo o mundo. Até o final de 1996, tornou-se o maior
fornecedor de recursos para programas e projetos de melhoria ambiental, com uma
carteira de US$11,5 bilhões cobrindo 153 projetos em 62 países, segundo dados do
próprio Banco Mundial. (MARQUES,2006)
O BankAmerica Corporation, em 1997, foi o primeiro banco do setor de serviço
financeiro dos EUA a aderir aos “Princípios da Ceres”22, um código de éticas
ambientais desenvolvido pela coligação de investidores, companhias e grupos
ambientalistas. Seguindo o exemplo do BankAmerica, o BankBoston, o mais antigo
banco comercial dos EUA, também aderiu ao Ceres. Os administradores desses
bancos, na ocasião da adesão, declararam acreditar que o que é bom para o meio
ambiente poderia contribuir para o resultado do banco.
22

Ceres é uma coalizão de mais de 80 investidores ambientais e organizações de interesse
público unidas para implementar responsabilidade corporativa (CERES INVESTORS,
ENVIRONMENTALIST, 2006).
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Em 1998, o International Finance Corporation

23

reforçou sua estratégia ao priorizar

projetos com ênfase ambiental, divulgando em janeiro de 1998 uma diretriz sobre
políticas e procedimentos ambientais e sociais para projetos. Este documento tratou
de avaliação ambiental, habitats naturais, controle de pragas, reassentamento
involuntário de comunidades, florestas e projetos de hidrovias. A proposta do IFC
era dar maior relevância ao desempenho ambiental e social e efetivamente
incrementar o desenvolvimento sustentável no setor privado (INTERNATIONAL
FINANCE CORPORATION, 2005).

Em setembro de 1999, o grupo Dow Jones lançou o Dow Jones Sustainability Index
(DJSI), o primeiro índice global que agrega ao desempenho ambiental das
companhias. (TOSINI, 2005)
Em 26 de julho de 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou o Global
Compact, conjunto de nove princípios com o objetivo de mobilizar a comunidade
empresarial internacional para a promoção de valores fundamentais nas áreas de
direitos humanos, trabalho e meio ambiente. Em 24 de junho de 2004, o secretáriogeral da ONU adicionou um décimo princípio, referente ao combate da corrupção.
Desde o lançamento do programa, mais de 1.600 empresários de diversificados
setores da economia já assinaram a adesão, entre os quais representantes de 151
companhias do setor de serviços financeiros (GLOBAL COMPACT, 2007). Os
princípios referentes ao meio ambiente são:

a) Princípio 7: Apoiar o princípio da precaução, no que respeita aos desafios
ambientais;
b) Princípio 8: Adotar iniciativas para promover maior responsabilidade
ambiental;
c) Princípio 9: Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias
limpas.

23

É uma organização internacional estabelecida em 1956 para promover o crescimento e o
desenvolvimento de seus países-membros por meio da promoção do desenvolvimento do setor
privado. O IFC é um membro do grupo do Banco Mundial, que também inclui o Banco Internacional
para a Reconstrução e o Desenvolvimento (Bird ou Banco Mundial), a Associação Internacional de
Desenvolvimento (IDA) e a Agência Multilateral de Investimento e Garantia (MIGA). International
Finance Corporation (2004; 2005; 2006)
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Em outubro de 2002, o IFC e o banco holandês ABN Amro promoveram em Londres
um encontro de altos executivos para discutir experiências com investimentos em
projetos envolvendo questões socioambientais nos mercados emergentes. Foi
então, acertada na reunião a necessidade de considerar relativo nivelamento entre
os bancos sobre as análises de risco envolvendo questões ambientais e sociais em
investimentos de grande porte nos países emergentes. Quatro bancos apresentaram
suas experiências na reunião de Londres: ABN Amro, Barclays, Citigroup e WestLB.
(AMALRIC, 2005)
Uma segunda reunião ocorreu em fevereiro de 2003, também em Londres, onde
ficaram acertadas as primeiras diretrizes do que chamaram de “Princípios de
Greenwich” (AMALRIC, 2005).
Em maio de 2003, uma terceira reunião foi feita em Dusseldorf, Alemanha, para
“bater o martelo” em torno do “acordo de intenções”, cujo nome atribuído foi
“Princípios do Equador”, certamente, por representar uma divisão mais clara entre
os países do “Norte” e do “Sul”, e alterando de forma definitiva o primeiro encontro
de Londres. Um mês depois, seis outras instituições bancárias (Crédit Lyonnais,
Crédit Suisse, HypoVereinsbank (HVB), Rabobank, Royal Bank of Scotland e
Westpac) juntaram-se ao “núcleo duro”24 original e lançaram as regras dos
“Princípios do Equador”. Juntas, estas dez instituições são responsáveis por mais de
70% do total de investimentos em todo o mundo, segundo dados do Relatório Anual
(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2005).
Tendo em vista que em muitos casos os “project finance” são sindicalizados25, a
adoção dos novos critérios para financiamento de projetos, naquele momento, cobriu
50% do total de financiamento de projetos em todo o mundo. Até janeiro de 2006, 40
instituições bancárias já haviam aderido aos Princípios do Equador (THE EQUATOR
PRINCIPLES, 2004), sendo que cinco delas eram do Brasil (Quadro 1).

24
25

Composto pelos bancos fundadores e precursores dos princípios de “Greenwich e Equador”.

O termo é utilizado quando mais de um Banco participa do mesmo Project finance, por razões
varias; ora pelo risco, ora pelo montante de recursos aplicados, ou ainda por orientação do líder do
projeto.
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Quadro 1 – Instituições financeiras signatárias dos PE
Fonte: Equator Principles,(2006; BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2004;
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2006, apud MARQUES, 2006)

As instituições financeiras que aderiram aos Princípios do Equador (EPFI)
anunciaram em julho de 2006 o lançamento dos Princípios do Equador revisados,
ressaltando o quanto o setor financeiro tem avançado no sentido de estabelecer na
área de projetos financeiros um conjunto comum de melhores práticas para
gerenciar riscos sociais e ambientais relacionados ao financiamento de projetos.
(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2006)
Os princípios revisados demonstram a experiência das mais de 40 instituições
financeiras ao redor do mundo, onde refletem as revisões recentes do International
Finance Corporation’s (IFC) Performance Standards (Padrões de Performance das
Corporações Financeiras Internacionais – IFC), nas quais se baseiam em parte os
Princípios do Equador. Para desenvolver estas mudanças, as EPFIs envolveram
ativamente

clientes,

grupos

da

sociedade

civil

e

agências

oficiais

de

desenvolvimento, os quais ofereceram um retorno valioso e construtivo.
Outro fator que deverá mudar a atuação das instituições financeiras bancárias em
relação às questões ambientais é o II Acordo de Capitais da Basiléia, a ser adotado
a partir do final de 2007 pela maioria dos países – não apenas pelos paísesmembros.
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O novo acordo considera outros riscos enfrentados pelos bancos para efeito de
cálculo de capital regulamentar. Assim, o novo acordo exige modelos de
gerenciamento de risco mais precisos26 e, portanto, agregando novos riscos, como,
por exemplo, o risco ambiental.
Os Princípios do Equador fornecem um modelo para que os bancos façam, revisem,
avaliem, mitiguem e evitem impactos ambientais e sociais com os riscos associados
á projetos que financiam. Isto porque juntos, os bancos dos “Princípios do Equador”,
são responsáveis por 70 % de empréstimos do mercado mundial em volume de
recursos para project finance, citado em International Finance Corporation (2004).
A adoção dos Princípios do Equador deverá ser um trajeto em direção às finanças
sustentáveis, pois já está deslocando ações nestes últimos anos para o foco
ambiental e os impactos da sustentabilidade nas suas operações, demonstrando ser
um bom caminho e uma primeira etapa importante no trajeto às finanças
sustentáveis (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2004).
Até agosto de 2007, 52 instituições tinham assinado os PE, mostrando um
crescimento real de 30% em relação ao mesmo período de 2006, apontando uma
clara tendência na conduta ambiental dos bancos para os próximos anos, inclusive
com a adoção de instituições sediadas em países fora do eixo financeiro tradicional,
segundo dados apresentados no site dos bancos signatários (THE EQUATOR
PRINCIPLES, 2007), conforme apresenta o Quadro 2.

26

Garcia (2002) alerta que um melhor nível de gerenciamento de risco possibilitará às instituições
financeiras redução na necessidade de aporte de capital, as quais, conseqüentemente, incorrerão
num menor esforço para obtenção de lucro, tendo em vista que quanto maior o capital próprio maior a
dificuldade de geração de resultados para os acionistas.
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África do Sul

Nedbank Group

Argentina

Banco Galicia

Alemanha

Dresdner Bank
HypoVereinsbank

Australia
Belgica

Brasil

Canada

WestLB AG
Westpac Banking Corporation
ANZ
Dexia Group
Fortis
KBC Bank N.V.
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco Itaú
Unibanco
BMO Financial Group
Canadian Imperial Bank of
Commerce
Manulife
Royal Bank of Canada
Scotiabank
TD Bank Financial Group

Chile
Costa Rica

CORPBANCA
CIFI

Dinamarca

Eksport Kredit Fonden

Espanha

BBVA S.A.
Caja Navarra
la Caixa

Estados Unidos

Bank of America
Citigroup Inc.
E+Co
JPMorgan Chase
Wachovia
Wells Fargo

França
Holanda

Calyon Corporate and Investment
Bank
ABN AMRO Bank NV
FMO
ING Group
Rabobank Group

Italia

Intesa Sanpaolo

Japão

MCC
Mizuho Corporate Bank, Ltd.
SMBC
The Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ,Ltd

Omã

BankMuscat

Portugal

Banco Espírito Santo Group

Reino Unido

Suécia
Suiça

Millennium bcp
Barclays plc
HBOS
HSBC Group
Standard Chartered Bank
The Royal Bank of Scotland
Nordea
SEB
Credit Suisse Group

Quadro 2 – Instituições financeiras signatárias dos PE por países
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do The Equator Principles (2007)
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O entorno desse trajeto, entretanto, será medido não por boas intenções ou para
nivelar políticas de papel fundamental, mas sim por financiamentos sustentáveis que
procurem melhorar o desempenho e resultados no globo, em comunidades e em
ambientes afetados. Neste momento, o desenvolvimento de política interna dos
bancos na concessão de créditos que envolvam riscos socioambientais é ainda
demasiadamente embrionário, e a informação sobre a execução é pouco divulgada,
para que se determine o quanto a indústria bancária cruzou o ponto inicial de uma
nova era, promissora em finanças verdes, ou refinou meramente as velhas
ferramentas desacreditadas do "greenwash".27 , citado no documento da rede de
Ongs Bank Track (2004)
O compromisso às instituições financeiras de sustentabilidade (FIs) deve expandir
seus objetivos, além dos que dão prioridade a maximização de lucro, ou seja, uma
visão de sustentabilidade social e ambiental.

6.2 Declarações dos princípios do equador segundo a International Finance
Corporation
Para o IFC (2004), os bancos nos quais mantém linhas
socioambientais poderão somente fornecer empréstimos diretamente
a projetos, se:
1. Classificar o risco de um projeto de acordo com as diretrizes
internas que se baseiam nos critérios de seleção ambiental e social da
IFC, conforme descrito em documento anexo a estes princípios
(Documento I) (anexo C)
2. Para todos os projetos das categorias A e B, o solicitante deverá ter
concluído uma avaliação ambiental, cuja preparação seja consistente
com o resultado do processo dos bancos, e classificação que satisfaça
suas questões ambientais e sociais mais importantes identificadas
durante o processo de classificação (anexo E)
Em cada caso, a avaliação ambiental deverá estar de acordo com a
legislação aplicável do país em questão e com as autorizações
exigidas pelo projeto.
Além disso, deverá ser feita referência aos padrões mínimos
aplicáveis, de acordo com as diretrizes do Banco Mundial e da IFC
quanto à prevenção e à diminuição da poluição. (anexo F)
E, para projetos localizados em países de baixa e média renda
conforme definido pelos indicadores de desenvolvimento do Banco
Mundial, ou seja, diante de uma avaliação ambiental.
3. Deverá ainda levar em consideração as políticas de proteção
aplicáveis da IFC em cada caso, a avaliação ambiental deverá tratar,
27

Gestos grandes sem nenhuma substância -- a menos que vierem mudanças reais em como os
bancos signatários se aproximam do modelo sustentável (maquiagem verde).
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da concordância geral do projeto com (ou variações justificadas sobre)
as respectivas diretrizes e políticas de proteção acima mencionadas.
4. Para todos os projetos da categoria A e, conforme for considerado
apropriado, para os projetos da categoria B, o solicitante ou
especialista terceirizado deverá ter preparado um plano de gestão
ambiental que seja baseado nas conclusões da avaliação ambiental. O
plano de gestão ambiental deverá tratar de soluções, planos de ação,
monitoramento, gerenciamento de riscos e cronogramas.
5. Para todos os projetos da categoria A e, conforme for considerado
apropriado, para os projetos da categoria B, é satisfatório que o
solicitante ou especialista terceirizado tenha consultado, de forma
estruturada e culturalmente adequada, os grupos afetados pelo
projeto, incluindo povos nativos e ONGs locais.
A avaliação ambiental, ou um resumo dela, deverá ter sido
disponibilizada ao público por um período mínimo razoável, em idioma
local e de forma culturalmente adequada.
A avaliação ambiental e o plano de gestão ambiental deverão
considerar tais consultas e, para os projetos da categoria A, serão
submetidos à revisão de um especialista independente.
6. O solicitante terá assumido o compromisso de:
a) cumprir o plano de gestão ambiental na construção e operação do
projeto,
b) fornecer relatórios regularmente, preparados por pessoal internos
ou especialistas terceirizados, de acordo com o plano de gestão
ambiental e,
c) quando aplicável, desativar as instalações de acordo com um Plano
de Desativação combinado.
7. Conforme necessário, os financiadores deverão apontar um
especialista ambiental independente para fornecer serviços adicionais
de monitoramento e elaboração de relatórios.
8. Nas circunstâncias em que o solicitante não cumprir com os seus
compromissos ambientais e sociais, de forma que haja quaisquer
dívidas financeiras pendentes, comprometer o solicitante a
empreender esforços para buscar soluções, a fim de que ele cumpra
seu compromisso.
9. Estes princípios aplicam-se a projetos com um custo total de 50
milhões de dólares ou mais.
10. As instituições que os adotam consideram estes princípios como
um padrão para desenvolver práticas e políticas individuais e internas.
Da mesma forma que ocorre com todas as políticas internas, estes
princípios não criam quaisquer direitos ou obrigações para pessoas
públicas ou privadas. Os bancos estão adotando e implementando
estes princípios de forma voluntária e independente, sem depender ou
recorrer a IFC ou ao Banco Mundial. (INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION, 2004)

Apesar da orientação do Banco Mundial em não financiar setores que constam na
lista de Exclusão (Armas, Tabaco, Bebidas); os bancos signatários brasileiros
mantêm alguma forma de financiamento a estes setores.
Alegando que tal tratamento deve-se a “face social” destes empréstimos, leva-se em
consideração que estas atividades, sustentam milhares de famílias, e que, o corte
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total de recursos ,provocaria uma redução da atividade causando desemprego e
desequilíbrio social nestas comunidades.

6.3 Viabilidade dos princípios do equador no Brasil

No Brasil, o contexto para implantação dos PE envolve o mercado crescente de
Project Finance, que implica em riscos socioambientais, de crédito e de imagem. A
presença de bancos estrangeiros, alguns signatários pioneiros, motivou a introdução
de políticas e práticas socioambientais inovadoras, aumentando a competição. IFs
do mercado brasileiro vinham promovendo iniciativas semelhantes, algumas devido
a negócios com a IFC. Assim, o ambiente negocial, onde já se identifica alguma
cultura de sustentabilidade, facilitou a introdução dos PE. A necessidade de tomada
de posição dos bancos em relação às exigências do mercado e da sociedade quanto
a uma atuação mais responsável foi outro fator relevante. (VENTURA, 2005).
O risco de crédito e imagem e reputação no Brasil não tiveram a mesma ênfase
observada em nível global, o que pode ser explicado pelos achados de Tosini (2005)
em relação ao pouco desenvolvimento da gestão do risco ambiental do crédito.
Embora o país seja monitorado pelas ongs e mídia global, devido à magnitude de
seus recursos naturais, a pressão da sociedade brasileira é insuficiente para gerar
risco significativo de imagem, como ocorre em países desenvolvidos, tornando
secundário, esse indutor de adesão. A legislação ambiental brasileira é um
importante motivador, já que somente pelo fato de cumpri-la, bancos e clientes já
estariam atendendo parte significativa dos requisitos dos PE e, em última análise,
antecipando-se à exigência efetiva de seu cumprimento pelos órgãos ambientais. A
competição foi outro fator de adesão; induzindo a maioria dos participantes do
mercado de Project Finance a serem signatários, sendo cinco de capital nacional,
posição arrojada em relação aos países emergentes28. Algumas IFs trazem
inovações, focando a criação de oportunidades de negócios e difusão de práticas
socioambientais.

28

Entre eles, apenas a África do Sul conta com banco signatário Nedbank Group, adesão em
Nov./2005 The Equator Principles (2007)
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Entretanto, com relação ao crédito, a posição de Monahan (2005 apud KYTE, 2005)
aborda sobre a dicotomia entre a visão da sociedade civil organizada e a dos
bancos, onde apesar da dependência do sucesso financeiro, ambos estão
separados por valores e conceitos. As ongs entendem que os PE devem contemplar
apenas projetos ambientalmente amigáveis, enquanto para a maioria dos bancos
trata-se de gerir riscos sociais, ambientais e de reputação e evitar litígios
dispendiosos que possam prejudicar o negócio, independente do projeto. Por outro
lado, as IFPEs não estão presas ao mínimo de US$ 10 milhões, estabelecidos pelo
novo acordo dos signatários dos Princípios do Equador (anexo C), tanto em nível
global quanto local, o que tende a ampliar a abrangência dos PE. Entretanto, se o
foco for apenas o risco, seu efeito poderá restringir-se a um check list, onde quem
demanda cumpre as exigências de quem possui os recursos e este assegura o
retorno do crédito. Para Amalric (2005), maior capacidade de transformação dos PE
pressupõe visão inovadora sobre a ferramenta e dependerá de acompanhamento,
diálogo e parceria entre “stakeholders”.
Além de utilizá-los, ainda que de forma adaptada, para outros tipos e valores de
operações, algumas IFs atuantes no Brasil adotam práticas que extrapolam os PE.
Entretanto, a afirmação de algumas delas de que os aplicam integralmente nessas
situações deve ser vista com cautela. Os bancos estão fortalecendo políticas e
desenvolvendo ferramentas e métodos de análise e acompanhamento, gerando
conhecimento e criando nova cultura interna, de acordo com dados encontrados na
Federação Brasileira de Bancos (2005).
Entretanto, a maioria ainda não está preparada para responder a um aumento
expressivo de operações enquadráveis. Ademais, a qualidade e transparência das
informações são insuficientes para checar tal afirmação. A redução para US$10
milhões, determinada pela revisão dos PE em julho de 2006, (anexo C), não garante
expansão do número de operações, pois os Project finance tendem a superar
US$100 milhões; a inclusão de Corporate finance seria mais efetiva nesse sentido,
contextualiza Bank Track (2006a).
As IFPEs ouvidas pelo IFC citaram vários ganhos pela adesão, em especial melhoria
da imagem/reputação e redução do risco de crédito, com maior segurança na
condução das operações e no retorno dos capitais. Embora ainda de difícil
mensuração, a melhoria do portfólio de clientes em função da adoção de boas
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práticas socioambientais começa a se sedimentar como conseqüência positiva,
agregando visibilidade para essas IFs no mercado, segundo depoimento em
entrevista de Motoko Aizawa do IFC (anexo B).
Os PE estão entre os principais fatores para o impulso tomado nos últimos anos pela
introdução da variável ambiental no crédito no Brasil e, segundo Tosini (2005), têm
potencial para promover a melhoria da gestão do risco ambiental entre os bancos.
São, ainda, provas da institucionalização da responsabilidade socioambiental no
setor financeiro brasileiro (VENTURA, 2005), contribuindo para a melhoria da gestão
socioambiental do crédito. Embora as IFs pesquisadas e citadas no texto de
Ventura,2005(Dinâmica

de

institucionalização

de

práticas

sociais:estudo de

responsabilidade social no Campo das Organizações Bancárias) situem os PE entre
as mais importantes ferramentas para a indução de boas práticas de gestão junto
aos clientes, não foi possível mensurar isso, devido ao pouco tempo decorrido de
sua implantação e ainda devido à pouca transparência e à escassez de informações.
Os fatores que mais facilitam a implantação dos PE no Brasil são: pressão das
Ongs, competição entre bancos gerada pela adesão aos princípios, conscientização
do investidor, competitividade do mercado externo e a legislação brasileira rigorosa.
À pressão da sociedade e do mercado por uma postura mais responsável das IFs foi
atribuído menor grau de relevância pelos entrevistados (anexo A). Os principais
fatores limitantes da implementação dos PE no Brasil foram os custos para bancos e
empresas, as restrições dos Guidelines do BM

29

e as dificuldades ligadas aos

órgãos ambientais nos processos de licenciamento. Também pesaram a dificuldade
de disseminar e aplicar os procedimentos junto aos clientes, a falta de conhecimento
sobre legislação ambiental e a pouca valorização, pela sociedade, dos esforços das
IFPEs. A co-responsabilidade legal decorrente da aplicação dos PEs não parece ser
empecilho para adoção, o que pode ser devido às especificidades da legislação
brasileira (responsabilidade objetiva).

29

Uma possível explicação para a incongruência ligada à legislação ambiental brasileira versus os
Guidelines.
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6.4 Papel da rede Bank Track em relação à atividade financeira no Brasil e no
mundo
Muitas ongs foram receptivas aos Princípios do Equador quando eles foram
concebidos, a despeito de suas falhas. A rede BankTrack cujas organizações
somam 18 ongs,

monitoraram os Princípios do Equador desde sua criação e

oferecem sugestões construtivas para o tratamento de alguns problemas
fundamentais. Lamentavelmente, a maioria desses problemas não foi propriamente
tratada em uma recente revisão dos PE, citado pela jornalista Wilner (2006).
Segundo Kyte (2005), Michelle Chan Fishel dos Amigos da Terra (FoE), uma das
ongs afiliadas à Bank Track, afirmou obrigar os bancos a fazerem due-diligence e
avaliações ambientais em grandes investimentos, pois, os princípios incluem
também proteções nas áreas que variam de avaliações ambientais e dos habitats
naturais aos direitos dos povos indígenas e do trabalho infantil. Entretanto, na
mesma publicação, Chris Beale, diretor da área de investimento corporativo global
do Citigroup, defende os bancos dizendo que há alguma uniformidade na maneira
com que bancos preparam seus negócios na área ambiental e o relatório dos
Princípios do Equador, isso porque a maioria dos projetos grandes são financiados
por sindicatos de operação bancária.
Estes bancos têm que concordar com os métodos de avaliação
ambiental a serem aplicados em um projeto, e como rigorosos serão
os impactos se a avaliação detalhar para mais ou para menos, diz o
(BEALE, 2005 apud KYTE, 2005).

Apesar do apoio de ongs importantes, a percepção que fica para elas são que os
padrões de desempenho (e, por conseguinte os Princípios do Equador) não refletem
mais a melhor legislação e a melhor prática internacional, segundo relatório recém
divulgado do Bank Track (2006b).
Segundo Bank Track (2006a), os PE não são um bom parâmetro para acompanhar
financiamentos em atividades que se apresentam críticas às questões como a dos
direitos humanos, mudanças climáticas, biodiversidade e proteção florestal, bem
como padrões e práticas para indústrias extrativas, setor de equipamento bélico,
barragens, piscicultura e agricultura.Isto porque tais atividades, segundo documento
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da rede Bank Track, publicado em (2006a) necessitam de acompanhamento
específico e detalhadamente técnico.
Os Princípios do Equador ainda se apresentam falhos em relação aos requisitos e
procedimentos de implementação rigorosa e consistente pelos bancos que os
adotam. Eles não requerem nem transparência nem mecanismos para monitorar sua
implementação e garantir sua conformidade. Até o presente, a adoção dos PE
também não tem evitado que bancos signatários se candidatem ou financiem alguns
dos projetos com maiores riscos socioambientais, os quais têm recorrido ao
mercado internacional de financiamento de projetos nos anos recentes, relata o
Bank Track (2006a)
Devido a esta situação, contextualiza o Bank Track (2006a), há ainda uma
necessidade premente para que as políticas adotadas pelos bancos se estendam
além dos Princípios do Equador e que os bancos desenvolvam políticas consistentes
com as melhores práticas e padrões internacionais e ainda que sejam aplicadas de
forma transparente e eficaz. Os bancos necessitam desenvolver suas próprias
políticas específicas ou setoriais para as quais existe uma carência efetiva de
padrões internacionais de sustentabilidade, um exemplo é o financiamento da
produção e do comércio de armas.
Ainda o Bank Track (2006b) entende que os embargos de armas e os controles de
exportação são violados continuamente, munindo numerosos conflitos e regimes
repressivos. A indústria de equipamentos de defesa é conhecida por seu baixo
padrão de sustentabilidade, pela corrupção e falta de transparência. Qualquer banco
que esteja provendo serviços financeiros para o setor de equipamentos de defesa
enfrenta sérios riscos de se envolver em transações duvidosas, então, o banco
precisa desenvolver uma política ampla, possivelmente envolvendo uma lista negra
com exclusão de empresas.

6.5 Mecanismo de desenvolvimento limpo a partir dos Princípios do Equador no
Brasil e no Mundo
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) foi adotado pelos PE como uma
bandeira de negócios revestido de “Política de Prática Verde”, dentre outros
produtos que compõe uma cesta de negócios sustentáveis.
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Apesar do Protocolo de Kyoto ter sido criado muito antes, os PE consistiu na
possibilidade de ser o primeiro produto com formato ecológico dentro das IFs, e
também de utilização de mecanismos de mercado para que os países desenvolvidos
possam atingir os objetivos de redução de gases de efeito estufa (INTERNATIONAL
FINANCE CORPORATION, 2005).
O MDL permite a certificação de projetos de redução de emissões nos países em
desenvolvimento e a posterior venda das reduções certificadas de emissão, para
serem utilizadas pelos países desenvolvidos como modo suplementar para
cumprirem suas metas.
Esse mecanismo deve implicar em reduções de emissões adicionais àquelas que
ocorreriam na ausência do projeto, garantindo benefícios reais, mensuráveis e de
longo prazo para a mitigação da mudança do clima, conforme citado no documento
do Ministério de Ciência e Tecnologia (2007) (Status atual das atividades de projeto
no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil e no mundo).
Para que um projeto resulte em reduções certificadas de emissões (RCEs), as
atividades de projeto do MDL devem, necessariamente, passar pelas etapas do ciclo
do projeto, que são sete:
a) elaboração de documento de concepção de projeto (DCP), usando
metodologia de linha de base e plano de monitoramento aprovados;
b) validação (verifica se o projeto está em conformidade com a
regulamentação do Protocolo de Kyoto);
c) aprovação pela Autoridade Nacional Designada – AND, que no caso do
Brasil é a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima - CIMGC
(verifica a contribuição do projeto para o desenvolvimento sustentável);
d) submissão ao Conselho Executivo para registro;
e) monitoramento;
f)

verificação / certificação;

g) emissão de unidades segundo o acordo de projeto.
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Segundo a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, a elaboração do
Documento de Concepção de Projeto (DCP) é a primeira etapa do ciclo. Esse
documento deverá incluir entre outras coisas a descrição: das atividades de projeto;
dos participantes da atividade de projeto; da metodologia da linha de base; das
metodologias para cálculo da redução de emissões de gases de efeito estufa e para
o estabelecimento dos limites da atividade de projeto e das fugas; e do plano de
monitoramento. Deve conter, ainda, a definição do período de obtenção de créditos,
a justificativa para adicionalidade da atividade de projeto, o relatório de impactos
ambientais, os comentários dos atores e informações quanto à utilização de fontes
adicionais de financiamento. Os responsáveis por essa etapa do processo são os
participantes do projeto (MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2007).
A validação é a segunda etapa no Brasil corresponde ao processo de avaliação
independente de uma atividade de projeto por uma Entidade Operacional Designada
(EOD), no tocante aos requisitos do MDL, com base no DCP.
A aprovação, terceira etapa do processo, onde Autoridade Nacional Designada
(AND) das partes envolvidas confirmam a participação voluntária e a AND do país
onde são implementadas as atividades de projeto do MDL, atesta o que a atividade
em questão contribui para o desenvolvimento sustentável do país. No caso do Brasil,
os projetos são analisados pelos integrantes da Comissão Interministerial, que
avaliam o relatório de validação e a contribuição da atividade de projeto para o
desenvolvimento sustentável do país, segundo cinco critérios básicos:
a) distribuição de renda;
b) sustentabilidade ambiental local;
c) desenvolvimento das condições de trabalho e geração líquida de
emprego;
d) capacitação e desenvolvimento tecnológico;
e) integração regional e articulação com outros setores. (MINISTÉRIO DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2007).

O registro, quarta etapa, é aceitação formal pelo Conselho Executivo de um projeto
validado como atividade de projeto do MDL. A aprovação de projetos no Conselho
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Executivo do MDL é subseqüente à aprovação pela Autoridade Nacional Designada.
A aprovação pela CIMGC é necessária para a continuidade dos projetos, mas não é
suficiente para sua aprovação pelo Conselho Executivo, que analisa também a
metodologia escolhida, a adicionalidade do projeto, entre outros aspectos. O registro
é o pré-requisito para o monitoramento, a verificação/certificação e emissão das
RCEs relativas à atividade de projeto no âmbito do MDL.
O processo de monitoramento, quinta etapa do processo, abrange a atividade do
projeto e inclui o recolhimento e armazenamento dos dados necessários para
calcular a redução das emissões de gases de efeito estufa, de acordo com a
metodologia de linha de base estabelecida no DCP, que tenham ocorrido dentro dos
limites da atividade de projeto e dentro do período de obtenção de créditos. Os
participantes do projeto serão os responsáveis pelo processo de monitoramento.
A verificação/certificação é a sexta etapa, que é o processo de auditoria periódico e
independente para revisar os cálculos acerca da redução de emissões de gases de
efeito estufa ou de remoção de CO2 resultantes de uma atividade de projeto do MDL
que foram enviados ao Conselho Executivo por meio do DCP. Esse processo é feito
com o intuito de verificar a redução de emissões que efetivamente ocorreu. Após a
verificação, o Conselho Executivo certifica que uma determinada atividade de projeto
atingiu um determinado nível de redução de emissões de gases de efeito estufa
durante um período de tempo específico.
A etapa final ou a sétima é quando o Conselho Executivo tem certeza de que,
cumpridas todas as etapas, as reduções de emissões de gases de efeito estufa
decorrentes das atividades de projeto são reais, mensuráveis e de longo prazo e,
portanto, podem dar origem a RCEs. As RCEs são emitidas pelo Conselho
Executivo e creditadas aos participantes de uma atividade de projeto na proporção
por eles definida e, dependendo do caso, podendo ser utilizadas como forma de
cumprimento parcial das metas de redução de emissão de gases de efeito estufa.
Segundo a entrevista de Okumura do International Financial Corporation (Anexo A ) ,
este tipo de operação tem se tornado muito rentável para os bancos, mas enquanto
carteira inicial de produtos sustentáveis para IFs iniciantes no produto, não é a mais
adequada dada sua complexidade na montagem e acompanhamento (Ver seção
6.6.2)
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6.5.1 Número de atividades de projeto

Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia (2007), uma atividade de projeto entra
no sistema do MDL quando o seu documento de concepção de projeto (DCP)
correspondente é submetido para validação a uma Entidade Operacional Designada
(EOD), ao completar o ciclo de validação, aprovação e registro, a atividade
registrada torna-se efetivamente uma atividade de projeto no âmbito do MDL. Em 11
de janeiro de 2007, um total de 1.535 projetos encontravam-se em alguma fase do
ciclo de projetos do MDL, sendo 475 já registrados pelo Conselho Executivo do MDL
e 1.060 em outras fases do ciclo. Como pode ser visto nas Figuras 03 e 04, o Brasil
ocupa o 3º lugar em número de atividades de projeto, com 205 projetos (14%),
sendo que em primeiro lugar encontra-se a Índia com 549 e, em segundo, a China
com 266 projetos.

Figura 3 – Número de atividades de projeto no sistema do MDL
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)
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Figura 4 – Número de atividades de projeto no sistema do MDL
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)

6.5.2 Reduções de emissões projetadas para o primeiro período de obtenção de
créditos
Em termos de reduções de emissões projetadas, representadas pelas Figuras 05 e
06,o Brasil ocupa a terceira posição, sendo responsável pela redução de 194
milhões de toneladas de CO2equivalente, o que corresponde a 8% do total mundial,
para o primeiro período de obtenção de créditos, que podem ser de no máximo 10
anos para projetos de período fixo ou de 7 anos para projetos de período renovável
(os projetos são renováveis por no máximo três períodos de 7 anos dando um total
de 21 anos). A China ocupa o primeiro lugar com 969 milhões de toneladas de CO2e
a serem reduzidas (42%), seguida pela Índia com 542 milhões de toneladas de CO2e
(23%) de emissões projetadas para o primeiro período de obtenção de créditos.
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Figura 5 – Reduções de emissão projetadas para o primeiro período de obtenção
de créditos
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)

Figura 6 – Reduções de emissão projetadas para o primeiro período de obtenção
de créditos
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)
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6.5.3 Reduções de emissões anuais projetadas para o primeiro período de
obtenção de créditos
Dividindo-se as toneladas a serem reduzidas no primeiro período de obtenção de
créditos pelo número de anos (7 ou 10), representadas pelas Figuras 07 e 08,
obtém-se uma estimativa anual de redução esperada. No cenário global, o Brasil
ocupa a terceira posição entre os países com maiores reduções anuais de emissões
de gases de efeito estufa, com uma redução de 25,9 milhões de toneladas de
CO2e/ano, o que é igual a 9% do total mundial, que equivale a 293 milhões de
toneladas de CO2e. Em primeiro lugar, encontra-se a China, com 132 milhões de
toneladas de CO2e/ano (45%), e, em segundo, a Índia, com redução de 55 milhões
de toneladas de CO2e/ano, o que corresponde a quase 19% do total mundial.

Figura 7 – Reduções de emissões anuais projetadas para o primeiro período de
obtenção de créditos
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)
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Figura 8 – Reduções de emissões anuais projetadas para o primeiro período de obtenção
de créditos
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)

6.5.4 Distribuição das atividades de projeto no Brasil por tipo de gás de efeito estufa

A Figura 09 apresenta a contribuição global dos gases de efeito estufa reduzida
pelas atividades de projeto no âmbito do MDL desenvolvidas no Brasil. Nota-se que
o gás carbônico (CO2) é atualmente o mais relevante, seguido pelo metano (CH4) e
pelo óxido nitroso (N2O), respectivamente.
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Figura 9 – Distribuição das atividades de projeto no Brasil por tipo de gás de efeito estufa
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)

6.5.4.1 Distribuição das atividades de projeto no Brasil por escopo setorial

A Figura 10 mostra que a maior parte das atividades de projeto desenvolvidas no
Brasil está no setor energético, o que explica a predominância do CO2 na balança de
reduções de emissões brasileiras. Esse indicador mostra os escopos setoriais que
mais atraem o interesse dos participantes de projetos.
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Figura 10 – Distribuição das atividades de projeto no Brasil por escopo setorial
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)

6.5.4.2 Distribuição das atividades de projeto no Brasil por tipo de projeto

O Quadro 3 mostra que o maior número de projetos brasileiros é desenvolvido na
área de geração elétrica e de cogeração com biomassa, os quais representam a
maioria das atividades de projeto (55%). No entanto, esses projetos reduzem 24%
do total de emissões. Os escopos que mais reduzirão toneladas de CO2e são os de
aterro sanitário e os de redução de N2O, totalizando 114 milhões de toneladas de
CO2e a serem reduzidas no primeiro período de obtenção de créditos, o que
representa 63% do total de redução de emissões das atividades de projeto
brasileiras.
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Quadro 3– Distribuição das atividades de projeto no Brasil por tipo de projeto
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)

6.5.5 Distribuição dos projetos registrados no conselho executivo do
mecanismo de desenvolvimento limpo
As Figuras 11 e 12 apresentam o número de projetos registrados por país anfitrião, e
a Figura 13 as emissões a serem reduzidas por estes projetos. Do total de 475
projetos registrados, 88 são projetos brasileiros, estando o Brasil em segundo lugar
em número de projetos registrados, sendo primeiro a Índia, com 142 projetos, e em
terceiro o México, com 72. O Brasil se encontra em terceiro lugar quanto à redução
de emissões durante o primeiro período de obtenção de créditos dos projetos
registrados com 130 milhões de toneladas de CO2e do total mundial de 871 milhões
de toneladas de CO2e30.

30

Simbologia que significa a emissão de gás carbônico equivalente
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Figura 11 – Número de projetos registrados no Conselho Executivo do MDL
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)

Figura 12 – Número de projetos registrados no Conselho Executivo do MDL
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia ( 2007)
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Figura 13 – Reduções de emissões dos projetos registrados no Conselho Executivo do MDL
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)

6.5.5.1 Distribuição do número de atividades de projeto do mecanismo de
desenvolvimento limpo no Brasil por estado

A Figura 14 apresenta a distribuição por estado das atividades de projeto no âmbito
do MDL, mostrando que a Região Sudeste predomina em número de projetos devido
a posição dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais, com 25% e 14%
respectivamente, seguidos pelo Rio Grande do Sul e Mato Grosso, com 9,2 e 8,8%.

75

Figura 14 – Distribuição do número de atividades de projeto do MDL no Brasil por estado
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)

6.5.6 Capacidade instalada (MW) das atividades de projeto do mecanismo de
desenvolvimento limpo aprovadas na comissão interministerial de mudança
global do clima
A Figura 15 apresenta a capacidade total instalada das atividades de projeto no
âmbito do MDL aprovadas pela CIMGC na área energética. Mostra também a
distribuição dessas áreas energéticas, sendo a primeira cogeração de bagaço, com
938 MW; a segunda pequena central hidrelétrica, com 474 MW; e a terceira
hidrelétrica, com 290 MW.
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Figura 15 – Capacidade instalada (MW) das atividades de projeto do MDL aprovadas
na CIMGC
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)

6.6 Protocolo de Kyoto

Em 1992, mais de 160 governos assinam a Convenção Marco sobre Mudança
Climática na ECO-92, com o objetivo de “evitar interferências antropogênicas
perigosas no sistema climático”. Isso deveria ser feito rapidamente para poder
proteger as fontes alimentares, os ecossistemas e o desenvolvimento social,
incluindo também uma meta para que os países industrializados mantivessem suas
emissões de gases estufa, em 2000, nos níveis de 1990.
Em 1995, os cientistas do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
chegam a conclusão de que os primeiros sinais de mudança climática são evidentes.
Em 1997 em Kyoto, Japão, é assinado o Protocolo de Kyoto, um novo componente
da Convenção, que contém, pela primeira vez, um acordo vinculante que
compromete os países do norte a reduzir suas emissões.

6.6.1 Do que trata o protocolo de Kyoto

Compromete a uma série de nações industrializadas (Anexo B do Protocolo) a
reduzir suas emissões em 5,2% - em relação aos níveis de 1990 – para o período de
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2008-2012. Esses países deveriam mostrar “um progresso visível” no ano de 2005,
ainda que não se tenha chegado à um acordo sobre o significado desse item.
Estabelece 3 “mecanismos de flexibilidade” que permitem à esses países cumprir
com as exigências de redução de emissões, fora de seus territórios.
Dois desses mecanismos correspondem somente a países do Anexo-B: a
Implementação Conjunta (Joint Implemention) e o Comércio de Emissões (Emission
Trading); o terceiro, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo-MDL (Clean
Development Mechanism), permite atividades entre o Norte e o Sul, com o objetivo
de

apoiar

o

compreendidas

desenvolvimento
nos

sustentável.

mecanismos

Especifica

mencionados

devem

que
ser

as

atividades

desenvolvidas

adicionalmente às ações realizadas pelos países industrializados dentro de seus
próprios territórios. Entretanto, os Estados Unidos, como outros países, tentam, à
todo custo, evitar limites sobre o uso que podem fazer desses mecanismos (GAIA,
SILVA,ROLIM & ASSOCIADOS, 2005).

Toneladas de carbono em 1990

Percentual de
emissão

Estados Unidos

4.957.022

36,1

Não vai validar

Rússia

2.388.720

17,4

validou

Japão

1.173.360

8,5

validou

Alemanha

1.012.443

7,4

validou

Reino Unido

584.078

4,3

validou

Canadá

457.441

3,3

indeciso

Itália

428.941

3,1

validou

Polônia

414.930

3

indeciso

França

336.536

2,7

Em processo de validar

Austrália

288.965

2,1

Não vai validar

Espanha

260.654

1,9

validou

Países Baixos

167.600

1,2

Em processo de validar

República Checa

169.514

1,2

Em processo de validar

Romênia

171.130

1,2

validou

País

Posição sobre Kyoto

O Mercado de Carbono

•
•
•
•

13.728.306 toneladas de carbono são emitidas por ano pelos 14 países que mais poluem;
US$10 milhões é o valor mundial estimado do mercado entre US$5 e US$10 é o valor pago hoje pela
tonelada;
São 39 o número de nações industrializadas que precisam reduzir em 5% suas emissões até 2012 ;
300 milhões de toneladas terão de deixar de ser emitidas até 2012.

Quadro 4– Maiores emissores de carbono
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2007)
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6.6.2 Mercado Internacional de Crédito de Carbono à partir do mecanismo de
desenvolvimento limpo
Ainda dentro do escopo de contribuições dos PE na criação de novos produtos no
mercado financeiro, instituições estão investindo dinheiro em estratégias para
diminuir, e até cortar, as emissões de gases do efeito estufa. Estimativas da Investor
Network on Climate Risk31, com sede em Boston, nos Estados Unidos, os
investidores institucionais americanos têm cerca de US$ 1 bilhão aplicados em
programas de redução de gases do efeito estufa, valor ainda relativamente pequeno
se comparado com outras estratégias relacionadas a energia.
A revista britânica The Economist, não hesita em afirmar que os
negócios com energia limpa têm potencial para tornar-se em breve
um 'boom' de investimentos semelhante à corrida tecnológica das
décadas de 1980 e 1990. (FERREIRA; AGUILAR; FREGNOLLI,
2006)

As estratégias variam bastante, geralmente combinando uma ou mais categorias de
risco, como preferir as companhias que têm feito esforços para reduzir as emissões
globais de carbono, avaliando negócios ligados a fontes alternativas de energia,
apoiar investimentos focados ma limpeza de plantas industriais poluidoras em
países em desenvolvimento e o comércio de créditos de carbono, também
conhecidos como contratos de reduções de emissões certificadas.
Estas estratégias ambientais, apesar de não serem novas, têm atraído investidores
institucionais apoiados nos esforços do Protocolo de Kyoto, que tem atraído
inclusive os bancos signatários dos PE por sua capacidade de transformar produtos
tradicionalmente poluidores em produtos verdes, atendendo um dos apelos centrais
dos PE que refere-se a conduta ambiental de seus signatários.
Fundos europeus como Stichting Pensionfonds ABP, da Holanda, com seu
patrimônio de 196 bilhões de euros, e o Stichting Pensionfonds PGGM, também
holandês e com 71 bilhões de euros, estão em cima do muro quando o assunto é
estratégia de investimentos em programas e projetos de redução de emissão de

31

É uma empresa independente de pesquisa cujo objetivo principal esta na alta qualidade da
informação imparcial, de governança corporativa e das ações na área de responsabilidade social que
afetam investidores e corporações.
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carbono, segundo informações oficiais vindas dos gestores destes fundos; no
entanto a sociedade holandesa e a opinião pública pedem que tais fundos tenham
atitudes e, portanto, adquiram certificados de redução de emissão de carbono já no
próximo exercício, segundo Ferreira, Aguilar e Fregnolli (2006).
O comércio dos créditos de carbono32 estimulou uma gama de investimentos
relacionados aos contratos de redução de emissões de carbono, investiu também
em projetos de energia limpa em países em desenvolvimento, capturando a
diferenças em emissões de carbono na forma de contratos e vendendo-os para
quem está poluindo acima da média, criando desta forma um mercado futuro de
crédito de carbono. (FERREIRA; AGUILAR; FREGNOLLI, 2006).
Desde que teve início, em 2005, o comércio de contratos de reduções de emissões,
seus preços dobraram, afirma Phil Brown, diretor da European Climate Exchange33,
em Amsterdã, que cobre 40% do mercado global desses contratos. O comércio paneuropeu é de propriedade da Chicago Climate Exchange34 para os negócios com os
títulos de redução de emissões.
Em abril de 2005, o direito de emitir uma tonelada de carbono35 era comercializado a
16,85 euros e atingiu o pico de 31 euros em abril de 2006, em agosto de 2007 está
cotado a 19,10 euros. (FERREIRA; AGUILAR; FREGNOLLI, 2006).
Recentemente Fishlow (Anexo A) traçou um cenário internacional indicando que o
mundo passa por um período especial, com taxas de crescimento diferentes das dos
últimos 30 anos, entre 4,5% e 5%, semelhantes às do início da década de 70,
portanto, certamente haverá um crescimento das emissões de carbono próximo ou
até maior destes índices, isto por que a matriz energética mundial esta baseada em

32

Mecanismo do Protocolo de Kyoto, que, com o objetivo de aumentar a flexibilidade e a eficiência
econômica das reduções de GEE, possibilita que as partes que possuem metas de redução das
emissões possam comercializar unidades das suas permissões de emissão com outras partes.
33
Adotado em 2003, entrando em vigor no início do ano de 2005. Tem como objetivo reduzir as
emissões de gases do efeito estufa gerada pelas indústrias de energia européias. No início, não era
ligado ao Protocolo de kyoto, era somente um ato com medidas domésticas, o que este instrumento
faz é ligar os mercados de kyoto com os mercados de emissões europeus.
34
Programa voluntário de redução das emissões de gases do efeito estufa. Teve início no ano de
2003, com metas ambiciosas: seus membros concordaram em reduzir às emissões de GEE em 1%
por ano. Aqueles que passam essa meta, podem vender os "créditos" aos outros membros que não
conseguiram atingi-las. Em 26.07.2005, contava com 102 participantes, incluindo a Ford, IBM,
Dupont, a cidade de Chicago, entre outros.
35
Vale uma tonelada métrica de CO2 equivalente, geradas a partir de projetos de implementação
conjunta (JI – Joint Implementation), sob as regras do Protocolo de Kyoto.
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combustíveis fósseis, e o desmatamento de novas áreas para futuras instalações de
plantas industriais agravará este quadro (Anexo A.)
Temos um período muito melhor em face da globalização que se
intensifica; no começo dos anos 70 a relação entre crescimento
internacional e PIB era de 2,0, chegou a zero , e, atualmente está
novamente em 1,8 .Quando se contrapõem o crescimento do
comércio mundial e o PIB global, ou seja, é 20% maior e está cinco
pontos percentuais acima do patamar da década passada Hoje, os
exportadores são os países de periferia como China, Coréia do Sul e
outras nações da Ásia, além do México, enquanto as desenvolvidas
se tornaram importadoras desses produtos, o que se traduz numa
mudança fundamental , daí ressaltarmos tanto a importância por
exemplo, do agribusines para o Brasil”,analisou Fishlow. (NIGRO,
2006).

Esta frase poderia ser apenas mais uma, no meio de tantas análises econômicas, se
não fosse pela expertise do Brasil na área agrícola, especialmente em combustíveis
não fósseis, como o álcool veicular, o biodiesel36 através de sementes oleaginosas,
entre outras fontes de biomassa37 que favorecem justamente a redução de emissões
de carbono na atmosfera.

6.6.3 Certificado de Redução de Emissões (CER)
As empresas poluidoras compram em bolsa ou diretamente das empresas
empreendedoras as toneladas de carbono seqüestradas ou não emitidas através de
um bônus chamado Certificado de Redução de Emissões (CER). As quantidades de
toneladas de CO2 ou outros gases economizados ou seqüestrados da atmosfera são
calculados por empresas especializadas de acordo com determinações de órgãos
técnicos da ONU. Por exemplo, uma tonelada de óleo diesel trocado por biodiesel
gera o direito a 3,5 toneladas de créditos. Um hectare de floresta de eucalipto
absorve por hectare, por ano, 12 toneladas de gás carbônico. Um grande aterro
sanitário que capte o metano e o transforme em eletricidade, pode ter o direito a
milhões de toneladas de créditos por ano. Há dois tipos de mercados para
negociação dos créditos de carbono:
36

Pode ser produzido a partir de diversas espécies vegetais: mamona, dendê, abacate, babaçu,
mandioca, girassol, soja e outras. É um combustível biodegradável, derivado de fontes renováveis, ou
seja, contribui para a redução das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera.
37
Material de origem biológica, viva ou morta, vegetal ou animal, resultante da combinação de
hidratos de carbono, sol e água, e pode ser utilizada como biocombustível.
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a)

Kyoto compliance – as regras seguem os termos do Protocolo de

Kyoto. Ex: EU-ETS e países com compromissos de redução de emissões
(Anexo A).
b)

Non-Kyoto compliance – são adotadas regras próprias para o

comércio de emissões. Ex: CCX.
O European Union Emissions Trading Scheme (EU-ETS) foi implementado pela
Diretiva 87/2003 da Comunidade Européia e impõe metas de redução aos países,
que se encarregam de alocar os limites de emissão nos diversos setores da
economia – inspirado no programa de redução de emissões de enxofre dos EUA
(prevenção da chuva ácida – Governo George Bush/1990).
No primeiro período de compromisso – 2005 a 2007 – somente as emissões de CO2
serão verificadas. No caso de não serem atendidas as metas, a penalidade é de €40
por tonelada de carbono.
No segundo período de compromisso – 2008 a 2012 - o qual coincide com o período
de compromisso do Protocolo de Kyoto, estuda-se a limitação de emissões para os
setores químicos, de alumínio e de transportes, bem como a extensão das metas
aos demais gases causadores do efeito estufa. Caso as metas não sejam atingidas,
a penalidade é de €100 por tonelada de carbono.
Os CERs (Certified Emission Reductions), emitidos nos termos do Protocolo de
Kyoto, podem ser convertidos em EUAs (EU emissions allowances) na proporção de
um para um.
Ainda estão sendo discutidos os critérios de transição dos créditos adquiridos no
primeiro período de compromisso (2005-2007) para o segundo período de
compromisso (2008-2012).
A meta geral de redução é de 2,2 bilhões de toneladas por ano, estima-se que 1
milhão de toneladas sejam negociadas nas bolsas por dia. As principais bolsas de
negociação: European Climate Exchange – ECX (Holanda) (contratos futuros
negociados na IPE/Londres); Powernext (França); Nord Pool (Noruega); European
Energy Exchange - EEX (Alemanha).
O Chicago Climate Exchange (CCX) foi constituído em 2003, através da associação
de diversas grandes empresas e instituições públicas norte-americanas, que
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assumiram o compromisso de reduzir suas emissões de gases causadores do efeito
estufa (GHG). Para isso, acordaram em investir no próprio processo produtivo, ou
comprar de "créditos de carbono" de empreendimentos na região do NAFTA
(Estados Unidos, Canadá e México) e no Brasil.

6.7 Contribuições dos princípios do equador nos projetos de mecanismo e
desenvolvimento limpo
Todos os projetos de MDL são invariavelmente de longo prazo, e suas
características remetem a estruturas de project finance, onde existe o estudo de
viabilização do seqüestro de carbono, a quantificação e a validação técnica do
método de seqüestro de GEE38 e, conseqüentemente, a viabilidade financeira,
levando em conta a venda de recibos que serão gerados pela redução de
emissão.Todo este processo tem de ser financiado e terá obrigatoriamente um
intermediário financeiro, que ora será um Banco, ora uma agência fomentadora
deste

tipo

de

projeto,

no

caso

específico,

as

agências

multilaterais

(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2005).
Nos itens anteriores, foi apontado dados constantes do relatório do Ministério de
Ciência e Tecnologia (Status atual das atividades de projeto no âmbito do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil e no mundo) (MCT, 2007),
que direciona principalmente para a geração de energia, seja através da biomassa,
da geração de energia eólica ou hidráulica, entretanto, o que importa nesta
contextualização é trazer a luz dos fatos a real parcela de contribuição dos PE
nestes processos.
Mudanças climáticas são um dos principais pontos constantes nos PE, segundo
texto publicado pelo BID em 2004 (Minuta de política do meio ambiente e
observância de salvaguardas), e sendo dependentes de financiamento de longo
prazo, com geração de renda futura (CER), os bancos são encorajados pelas
agencias multilaterais a fornecer financiamento dentro dos PE.
Neste caso, o Brasil, segundo Ministério de Ciência e Tecnologia (2007), ocupa o 3º
lugar em número de atividades de projeto, com 205 projetos (14%), sendo que em
38

Gás de efeito estufa.
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primeiro lugar encontra-se a Índia com 549 e, em segundo, a China com 266
projetos, logo, tal atividade tem potencial identificado para ocupar importante fatia de
negócios em Bancos brasileiros signatários dos PE.
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7 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

O sistema financeiro nacional pode ser definido como o conjunto de instituições e
órgãos que regulam, fiscalizam e executam as operações relativas à circulação da
moeda e de crédito. Nesta seção será contextualizado a presença de bancos
estrangeiros, o perfil de controle acionário das instituições, e como as fusões dos
últimos anos modificaram o sistema financeiro nacional.

7.1 Contextualização

No

Sistema

Financeiro

Nacional,

as

estratégias

adotadas

por

diversos

conglomerados financeiras que atuam com carteira comercial, tanto no crédito
pessoal como de financiamento ao consumo, revelam-se extremamente criativas.
Várias instituições atuam de forma bastante agressiva na disputa por fatias
significativas da demanda por crédito, em particular por meio dos chamados
empréstimos em consignação, bem como na concorrência pela oferta de
financiamento ao consumo, em que se destacam as associações com redes de lojas
varejistas.
Desde 2005, segundo dados disponíveis no relatório do Banco Central do Brasil
(2006), o SFN não sofreu impactos capazes de alterar a sua estrutura e tampouco a
sua trajetória de crescimento. Nesse sentido, o setor evidenciou seu elevado grau de
vitalidade e solidez, em que a disputa pelos mercados se fez presente com
observância de adequados padrões de concorrência.
Pode-se afirmar, nesse sentido, que o sistema financeiro ainda se encontra em
processo de consolidação das grandes modificações experimentadas em anos
recentes, decorrentes da reestruturação das instituições em virtude das mudanças
ocorridas na economia brasileira no final dos anos 90 e início do novo século.
Portanto, assiste-se ainda ao aprofundamento da segmentação das instituições de
grande porte, mediante a organização em uma mesma sociedade de diversos
segmentos especializados segundo os nichos de mercado em que atua – o banco
dentro do banco –, inclusive com a absorção de instituições adquiridas em anos
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anteriores; o fortalecimento das instituições de médio e pequeno porte nos seus
respectivos nichos de atuação – varejo ou atacado; e, sobretudo, a assimilação dos
impactos produzidos na estrutura das instituições provenientes de mudanças
societárias, crescimento de escala oriundo de aquisições, crescimento orgânico
decorrente de expansão de carteiras operacionais – no caso de bancos múltiplos –
ou de rede de dependências; e até mesmo adaptação a mudanças regulamentares
introduzidas nos processos de autorização para funcionamento, conforme dados do
relatório do Banco Central do Brasil (2006).
Nesta seção traz mudanças que o capital estrangeiro e as fusões provocaram no
Sistema Financeiro Nacional (Anexo G) e conseqüentemente a tudo isto, estas
organizações apontam para uma mudança de comportamento concorrencial dado à
política de relacionamento com o mercado e com os clientes de suas matrizes.
Um dos aspectos que mudou e esta mudando o modelo de banco no Brasil é a
inclusão de questões socioambientais e projetos que conduza a sustentabilidade do
setor. Nos próximos sub-ítens será abordado a concorrência deflagrada pelos
bancos estrangeiros signatários dos PE e que conduz os bancos brasileiros também
signatários a brigar pelo espaço socioambiental e de sustentabilidade aberto por
estes Bancos.

7.2 O ambiente concorrencial nos signatários brasileiros dos princípios do
equador
A busca por vantagens competitivas, intensificada pela dinâmica induzida a partir da
expansão do crédito, em particular aquele representado pelos empréstimos em
consignação, norteou significativa parcela dos investimentos das instituições que
atuam no segmento de varejo em seus processos de reorganização, segundo dados
do Banco Central do Brasil (2006).
Da mesma forma, a expansão do consumo a partir de 2004 intensificou o movimento
de associação entre conglomerados do segmento de varejo e grandes lojas de rede.
Esse movimento foi impulsionado por duas oportunidades de negócio altamente
disputados no mercado. Por um lado, a possibilidade de exclusividade no
financiamento das vendas das lojas associadas, incrementando as carteiras de
crédito das instituições financeiras. Por outro, o acesso também exclusivo ao
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cadastro de clientes da loja associada, permitindo a colocação de produtos
financeiros de acordo com o perfil do cliente.
Entretanto, este movimento que foi liderado por cinco dos maiores bancos brasileiros
(Banco Itaú, Banco Itaú-BBA, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Unibanco), foi
incrementado pelo papel da responsabilidade socioambiental frente à sociedade,
especialmente durante o ano de 2004, com a assinatura dos Princípios do Equador,
transformando-os em modelos financeiros socialmente responsáveis.

7.2.1 Impacto dos princípios do equador nos bancos signatários brasileiros
Para os bancos brasileiros, a responsabilidade socioambiental deixou de ser
meramente filantropia para se tornar um nicho atrativo de negócios, além de um
componente importante do conceito conhecido como governança corporativa, que
prega maior transparência e profissionalismo nas empresas e respeito aos
acionistas minoritários (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2006). O Unibanco foi
o primeiro banco de país em desenvolvimento a aderir, em julho, quando o acordo
completava um ano, logo foi seguido pelos concorrentes brasileiros Itaú e Bradesco
em agosto e setembro, respectivamente, e, por ultimo o Banco do Brasil (TOSINI,
2005).
Já o Bradesco decidiu assinar o acordo no âmbito da demanda de seus acionistas
pela governança corporativa. Desde 2003, o banco vem estudando incluir os
Princípios do Equador em sua série de ações de governança corporativa (TOSINI,
2005).
Apesar do esforço em alinhar-se as instituições fundadoras e co-fundadoras dos PE,
os bancos brasileiros não ocupam lugar significativo nos projetos amparados pelos
PE, conforme mostra os valores da Figura 16.
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Figura 16 – Bancos e meio ambiente
Fonte: Infrastructure Journal R&A, (2007 apud PIMENTEL, 2007).

7.2.1.1 Unibanco S/A

Pelo oitavo ano consecutivo, o Unibanco desenvolveu em 2005 a campanha de
Verão Limpo, com ongs e instituições públicas, o projeto já percorreu desde 1999,
seis estados, promovendo atividades em praias do Rio de Janeiro, Florianópolis,
Recife, Fortaleza e Vitória, além de IIha Bela e São Sebastião, no litoral norte de
São Paulo, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (2006).
O Unibanco recebeu o Prêmio Valor Social 2006, promovido pelo Jornal Valor
Econômico, na categoria Respeito ao Meio Ambiente, com o Projeto Usina
Bandeirantes. Localizada no aterro Bandeirantes, para onde é destinado metade do
lixo produzido na cidade de São Paulo, a Usina Termelétrica Bandeirantes nasceu
por meio de uma operação de Project Finance do Unibanco conforme mostra a
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Figura 16. Em abril de 2006, onde ao mesmo tempo, o projeto do aterro
Bandeirantes realizou sua primeira venda de créditos de carbono (FEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE BANCOS, 2006).

A usina é a maior termelétrica desse tipo no mundo, recebendo uma média de 160
caminhões de lixo diariamente, já tendo atingido 280.Vinte e quatro grupos
geradores Caterpillar, de 925 kW cada, produzem 20 MW de energia elétrica,
quantidade suficiente para abastecer uma cidade de 300 mil habitantes.O projeto é
uma iniciativa conjunta do Unibanco, da Biogás e da Prefeitura de São Paulo
(UNIBANCO, 2006).
Atualmente, os principais prédios administrativos do Unibanco em São Paulo contam
com essa forma de energia limpa, o que corresponde a 25% do consumo total do
grupo.O excedente é comercializado por meio da Biogeração S.A., Produtora
Independente de Energia, administrado pelo Unibanco (UNIBANCO, 2006).

7.2.1.2 Banco Itaú S/A

O Banco contratou, em 2004, empresas especializadas para a retirada e destruição
de lâmpadas, baterias, resíduos químicos e lixo ambulatorial e iniciou a coleta
seletiva de plásticos e alumínios nos pólos CEIC e CTO. Parte dos cartuchos usados
em impressoras e máquinas copiadoras é doada para entidades como o Hospital
Albert Einstein, Lar de Ismael e Fundação Comunidade da Graça. Em 2005 obteve
redução de 17,0% no consumo de água em relação a 2003, com a adesão ao
Programa de Redução do Consumo da Sabesp.O cumprimento da meta
proporcionou a redução da tarifa, além disso, os sanitários do CTO foram
reformados e passaram a contar com louças e metais projetados para reduzir o
consumo de água(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2006).
A campanha Plante a Primavera, desenvolvida pelo Banco, tem como objetivo
estimular a consciência da população sobre a necessidade de preservar o meio
ambiente, com ações voluntárias individuais ou coletivas. Em 2005, foram
envolvidas 700 agências e distribuídos cerca de 131 mil kits com sementes em
vasos de fibra de côco (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2006).
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Em 2007, o Banco Itaú fez um convite às pessoas a também refletirem sobre a
importância do tema sustentabilidade, e lançou concurso cultural que tem como
objetivo explorar temas relacionados à sustentabilidade, meio ambiente, cultura e
educação. Para isso, convidou a sociedade a pensar e interpretar o amanhã através
de uma foto ou de um vídeo. Como prêmio, a fotografia mais criativa será publicada
nos principais jornais do País e o vídeo vencedor será veiculado na televisão,
batizado como Projeto Amanhã (BANCO ITAÚ, 2006).
O Banco também possui o Fundo Itaú Excelência Social (FIES), que é um fundo de
investimentos em ações de empresas com práticas de responsabilidade social
diferenciada (Governança Corporativa, Práticas Sociais e Proteção ao Meio
Ambiente), onde doa 50% da sua taxa de administração para projetos sociais
(BANCO ITAÚ, 2006).

7.2.1.3 Banco Bradesco S/A

O Banco Bradesco, por meio da rede de 40 escolas da Fundação Bradesco
desenvolve anualmente dezenas de projetos de proteção ao meio ambiente; a
unidade escolar de Bodoquena, em Miranda, no Mato Grosso do Sul, por exemplo,
mantém desde 1996 o programa Preservação e Conservação da Fauna e da Flora
Pantaneira (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2006).
A SOS Mata Atlântica mantém viveiros de plantas nativas em duas unidades
escolares da Fundação Bradesco, em Osasco e Registro, interior de São Paulo, que
periodicamente doam mudas para as prefeituras, entidades e moradores das
comunidades próximas (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2006).
Em maio de 2006, o Bradesco tornou-se o primeiro banco do país a conquistar essa
certificação internacional conferida às empresas comprovadamente comprometidas
com o apoio às iniciativas de preservação do meio ambiente e de valorização da
sustentabilidade. A unidade certificada pela Fundação Vanzolini foi o Prédio da
Avenida Paulista, no qual são observados rígidos critérios para redução do consumo
de água e energia elétrica e controle na geração de resíduos sólidos (BANCO
BRADESCO, 2006).
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Em julho de 2006, o Bradesco passou a utilizar papel reciclado em parte de seus
talões de cheques, mensalmente os talões consomem 100 toneladas de papel.
(BANCO BRADESCO, 2006)
Desde novembro de 2006, é o primeiro banco brasileiro a lançar um programa de
medição de sua participação direta e indireta nas emissões, com o objetivo de
neutralizar sua produção de carbono. Os dados apurados inicialmente apontam para
um volume de 22,3 mil toneladas/ano de CO2 equivalente, na Cidade de Deus, que
será compensado com o plantio de cerca de 37,2 mil árvores, em parceria com a
Fundação SOS Mata Atlântica (BANCO BRADESCO, 2006).
Temos uma preocupação antiga com o meio ambiente e a estamos
incutindo em todos os funcionários. disse o presidente do Bradesco,
Márcio Cypriano, que contou ter recuperado a mata ciliar na
propriedade que possui no interior de São Paulo.
O projeto levou um ano para começar a ser tocado, é um primeiro
passo; nesse primeiro momento o levantamento inclui as emissões
de dióxido de carbono causadas por todas as atividades dos
funcionários que trabalham na sede e prédios principais como o uso
do avião e três helicópteros da instituição, aviões de carreira e
outros meios de transporte utilizados pelos funcionários do banco
quando se locomovem a trabalho; ou o funcionamento dos
geradores a diesel, disse Cypriano (WILNER, 2006).

Nos últimos três anos, cerca de 30 mil lâmpadas de 40 Watts foram substituídas por
lâmpadas de 32 Watts, com fundos espelhados, que aumentam a eficiência
luminosa. Na Cidade de Deus, o sistema de iluminação foi modernizado, com a troca
das lâmpadas de mercúrio por outras, de vapor de sódio. Com a substituição de
80% das lâmpadas, o consumo de energia elétrica foi reduzido em 20% na sede. O
Bradesco também vem substituindo equipamentos e motores por outros, de melhor
desempenho, com o objetivo de reduzir o consumo de energia em suas instalações.
Com a substituição dos elevadores, por exemplo, espera-se uma redução de 20%
no consumo de energia do novo equipamento (BANCO BRADESCO, 2006).
Dois terços dos cartuchos de tonner utilizados são remanufaturados, e ainda cerca
de 43 mil unidades são submetidas anualmente, a um rigoroso processo industrial
que assegura a mesma qualidade do produto novo, com a vantagem ambiental de
que suas carcaças, uma vez reutilizadas, não são lançadas no meio ambiente. Hoje,
são utilizados 51 tipos de cartuchos, 34 dos quais podem ser reciclados. Com a
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constante renovação do parque de impressoras, há a expectativa de um aumento no
número de cartuchos remanufaturados (BANCO BRADESCO, 2006).

7.2.1.4 Banco do Brasil S/A

No Banco do Brasil, caracterizado como um banco de múltiplas funções, agindo
como banco comercial (crédito geral), banco setorial (crédito rural) e banco de
desenvolvimento (gestor do Fundo Constitucional para a Região Centro-Oeste), a
variável ambiental é tratada em diversas normas e recomendações. Em
financiamentos industriais, o licenciamento ambiental é exigido e, para o
financiamento da comercialização da pesca, madeira, borracha e outros produtos
extrativos, as normas internas se tornam ainda mais rigorosas (BANCO DO BRASIL,
2006).
Por exemplo, o Banco não financia serrarias que utilizem madeiras oriundas de
floresta nativa; com relação ao crédito rural, o Banco do Brasil possui convênios com
empresas de assistência técnica que se comprometem a recomendar tecnologias de
produção exeqüíveis, dotadas de práticas conservacionistas adequadas à defesa do
solo e do meio ambiente, consoante a legislação ambiental em vigor (BANCO DO
BRASIL, 2006).
Em 2007, o Banco criou o Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), que busca
impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões onde o BB está presente,
por meio da mobilização de agentes econômicos, sociais e políticos, para apoio a
atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente
corretas, sempre observada e respeitada a diversidade cultural (BANCO DO
BRASIL, 2006).
A partir deste modelo de negócios, foram identificadas e estão sendo trabalhadas
mais de 100 atividades produtivas diferentes, como sistemas agroflorestais, turismo,
artesanato, cerâmica marajoara, aqüicultura, fruticultura, calçados, cotonicultura,
confecções, ovinocaprinocultura, apicultura, horticultura, pecuária de corte e leiteira,
floricultura, mandiocultura, atividades extrativistas, avicultura e reciclagem de
resíduos sólidos (BANCO DO BRASIL, 2006).
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7.2.2 Benefícios dos princípios do equador enquanto cultura ambiental no
sistema bancário
Dos bancos que foram pesquisados pela Federação Brasileira de Bancos (2006),
45,8% afirmaram manter políticas que orientam normas, procedimentos e/ou rotinas
de administração para subsidiar o processo de tomada de decisão em concessão de
crédito ou investimentos. Elas levam em conta aspectos socioambientais, como área
de atuação, ou envolvimento com fatos relacionados à violação dos direitos
humanos, ao emprego de mão-de-obra infantil, à prostituição ou a danos ao meio
ambiente. Algumas instituições adotam inclusive políticas específicas para setores
considerados de alto risco ambiental ou social, como florestal, infra-estrutura de
água doce, indústrias químicas e de equipamentos de defesa.
A aproximação dos bancos com seus fornecedores foi considerada fundamental
para que atuem de forma alinhada com a ética, e adotem as melhores práticas no
sentido de assegurar a sua sustentabilidade. Alinhados a essa idéia, 44% dos
bancos discutem questões sobre responsabilidade social e procuram desenvolver
treinamentos e adequar a atuação dos parceiros aos seus critérios, enquanto 40%
estimulam a adoção de princípios e práticas de responsabilidades corporativas por
parte deles.
Ainda 68% dos bancos mantêm, em seus contratos com fornecedores, cláusulas de
proibição do trabalho infantil, verifica permanentemente o seu cumprimento e
articulam iniciativas que visem à sua erradicação em sua cadeia produtiva.
Como forma de assegurar o cumprimento de cláusulas socioambientais, muitos
bancos adotam a prática de inspecionar seus fornecedores. Na pesquisa, 63% dos
bancos adotam o respeito a aspectos ambientais como critério para a compra de
materiais, e, por isso, dão prioridade a produtos como papel reciclado e madeira
certificada. A inclusão de fornecedores no gerenciamento de atividades ambientais,
por meio do desenvolvimento de relações de cooperação com o objetivo de
promover melhorias de processos de gestão ambiental, é prática também de 54%
das instituições financeiras. Ainda 38% afirmaram manter com os fornecedores
discussões freqüentes sobre os impactos ambientais causados por produtos ou
serviços.
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Segundo o Relatório da Federação Brasileira de Bancos (2006), ao estabelecer essa
aproximação e esse diálogo, as instituições querem que os fornecedores se tornem
agentes ativos no processo de preservação ambiental e parceiro para disseminar as
melhores práticas para a preservação da natureza.
Em 2006, os bancos buscaram intensificar seus esforços para minimizar os impactos
ambientais resultantes de suas atividades e conscientizar seus funcionários, clientes
e fornecedores sobre a necessidade da preservação dos recursos naturais. Para
isso, combinaram ações educativas com a adoção de práticas e políticas
ambientalmente corretas e o desenvolvimento de produtos e serviços relacionados à
temática da preservação.
Os bancos que participaram deste relatório declararam ter investido, no ano, R$ 63,5
milhões em programas e projetos de melhoria ambiental, dos quais R$ 42,8 milhões
relacionados à operação e R$ 20,7 milhões a atividades externas, incluindo
programas de educação ambiental na comunidade.
Mais de 45% dos bancos pesquisados possuem sistemas de gestão ambiental, por
meio dos quais estabelecem objetivos e metas relacionadas ao tema, estipulam a
alocação de recursos para alcançá-los e prevêem a preparação de empregados e a
contratação de auditoria para avaliar seu desempenho na área.
Dos bancos que participaram da pesquisa, 46% declararam promover treinamentos
sobre temas socioambientais relacionados à gestão dos seus negócios, como forma
de aprimorar a condução de suas políticas ambientais. Entre os pesquisados, 50%
mantêm profissionais especializados em riscos e oportunidades ambientais. No ano,
cresceu sensivelmente o número de instituições que realiza auditorias relacionadas
às suas práticas ambientais: 33% em comparação aos 10% em 2005.
A mesma parcela de instituições afirmou realizar projetos de conservação de áreas
protegidas e/ou programas de proteção a animais ameaçados, reduzir o consumo de
recursos e a geração de resíduos, o que 63% dos bancos afirmaram realizar. Eles
declararam fazer isso por meio, por exemplo, da coleta seletiva – promovida em
parceria com cooperativas, prefeituras e empresas certificadas com ISO 14001 – e
de ações para estimular a queda no consumo de água e energia elétrica.
Essas práticas proporcionaram bons resultados ambientais em 2006: a geração de
resíduos sólidos teve redução em 42% das instituições, refletindo, principalmente, os
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programas de conscientização desenvolvidos, e 63% dos bancos dizem acompanhar
a destinação do lixo que resulta de suas atividades.
O consumo de energia elétrica caiu em 75% dos bancos que responderam sobre
esse quesito; e o volume de água utilizado teve retração em 63% deles. Outro item
importante é o controle da emissão de poluentes atmosféricos, 38% dos bancos
revelaram adotar medidas no sentido de controlar a poluição causada por veículos
próprios e de terceiros a serviços, enquanto 34% afirmaram adotar ações para a
redução da emissão de CO2 e outros gases causadores do efeito estufa.
Os bancos também adotam critérios que levam em conta aspectos ambientais na
hora de conceder crédito, ao todo 67% das instituições declararam fazer isso.
É prática recorrente de 54% das instituições conceder linhas de crédito a clientes
interessados em desenvolver projetos destinados a reparar danos ambientais ou a
melhorar a sua conduta com relação à preservação da natureza. Entre eles se
incluem: os relacionados a reflorestamento, compra de aparelhos de conversão de
energia solar, adaptação de automóveis para uso de Gás Natural Veicular (GNV),
introdução de tecnologia para tratamento de esgotos melhor disposição de resíduos
sólidos e melhoria de assentamentos precários, ações socioambientais de
desenvolvimento local, despoluição de bacias hidrográficas entre outros.
A mesma parcela de bancos declarou ter, em seus portfólios, produtos e serviços de
cunho socioambiental. Alem destes envolvimentos com a sustentabilidade e meio
ambiente individualmente, os bancos desenvolvem de forma conjunta várias
iniciativas na área social, que são coordenadas pela Febraban.Todas essas ações
têm um objetivo comum:
A melhoria da qualidade de vida de comunidades e colaboradores, como estímulo à
inserção social e ao mundo do trabalho. O maior exemplo disto é o Projeto
Cisternas, que entre 2003 e 2005, contribuiu para o atendimento de mais de 100 mil
pessoas que vivem em 11 Estados do semi-árido brasileiro, por meio da
mobilização, capacitação e construção de cisternas para as suas famílias.
No primeiro ano, também contribuíram para implantação da infra-estrutura
operacional, que ainda hoje possibilita a operacionalização de todo o projeto e
viabiliza a construção de cisternas por outros apoiadores. O apoio conjunto dos
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bancos, articulado pela Febraban, possibilitou a construção de mais de 20 mil
cisternas, beneficiando 45 mil crianças e adolescente, 49 mil adultos e 7 mil idosos.
Como relata Carvalho (2006a), apesar de ser uma indústria sem chaminés ou
fornalhas, os bancos aderiram à batalha pelo controle da emissão de dióxido de
carbono, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa no ambiente, que está
elevando a temperatura terrestre, batizado de projeto “carbono neutro”.

7.2.3 Bancos e a sustentabilidade
O sistema financeiro vinha adotando posição conservadora em relação à
incorporação das questões socioambientais em seus negócios. Entretanto, observase uma tendência de mudança dessa postura, em direção às oportunidades que
vêm surgindo no mercado e também em função dos riscos ligados à
desconsideração dessas questões. O International Finance Corporation (2004)
identifica algumas iniciativas relevantes de finanças sustentáveis no Brasil, entre as
quais destacamos:
a) adoção de procedimentos formais de análise de riscos socioambientais no
crédito;
b) Mercado de carbono e energia renovável (Ver seção 6.6.2);
c) Gestão de ativos, através da criação de fundos socialmente responsáveis
(SRI);
d) Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): iniciativas como Novo Mercado,
que visa agregar níveis crescentes de governança corporativa às empresas
listadas (Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado) e criação do Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISEBOVESPA);
e) programas de microcrédito, envolvendo bancos públicos e privados e ongs;
f)

Projeto Ecofinanças, iniciativa da ong Amigos da Terra Amazônia Brasileira,

visando incentivar as finanças sustentáveis através de parcerias com IFs
privadas.
Os investimentos socialmente responsáveis (Socially Responsible Investment - SRI)
e os Índices de bolsas de valores compostos por ações de empresas avaliadas em
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termos socioambientais estão entre as iniciativas mais relevantes em finanças
sustentáveis, inclusive no Brasil.
Relacionam-se com os Princípios do Equador na medida em que muitos dos
requisitos exigidos pela ferramenta também compõem seus critérios de avaliação.
Os bancos historicamente carregam uma má fama39, assim os princípios de
responsabilidade social que hoje em muitos casos já norteiam o mundo corporativo
ganham um peso particularmente maior no setor financeiro. Este é um caminho sem
volta, e no Brasil é prática cada vez mais comum entre os bancos, a publicação de
relatórios de responsabilidade social junto com o relatório anual. Também estão
usando critérios de sustentabilidade na concessão de crédito, além de contribuir
para melhorar a imagem do banco, essa postura ajuda a agregar valor às suas
ações.
Conforme Ventura (2005), o setor bancário responde hoje por 61% do ISE (Índice de
Sustentabilidade Empresarial) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
considerando-se o peso dos papéis na carteira ponderado pela quantidade de ações
disponíveis no mercado ("free float"). Já no IGC (Índice de Governança Corporativa),
as ações do setor representam mais de 31% da composição do indicador. A
percepção dos investidores é a de que, se uma companhia opera de acordo com os
princípios da sustentabilidade pode reduzir riscos, o que se traduz em menor custo
de capital e maior lucratividade.

7.2.3.1 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
Lançado em dezembro de 2005 pela BOVESPA, com a participação da FGVCes e
apoio do IFC, mede o retorno de uma carteira de ações que estejam entre as mais
negociadas e atendam a requisitos de Responsabilidade Social Corporativa e
Sustentabilidade. As empresas preenchem um questionário composto por cinco
dimensões, divididas em critérios e esses em diversos indicadores (INSTITUTO
UNIETHOS, 2006).

39

Em obras clássicas como o "Mercador de Veneza” de Shakespeare e tantas outras, os banqueiros
ostentam reputação de exploradores e, ao longo dos séculos, têm sido vistos como poderosos
demais. Esta obra do escritor William Shakespeare, que se passa em Veneza no século 16, tendo
como trama principal um jovem que dá sua própria carne em garantia de um empréstimo.
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A primeira versão do Índice incluiu 34 ações de 28 empresas, sendo 6 bancos
(Banco do Brasil, Bradesco, Itaú banco, Itaúsa e Unibanco), devendo sofrer
reavaliações anuais. É grande a expectativa de que o ISE se torne referência em
relação a SRI no Brasil. Já foram criados dois fundos de investimentos referenciados
no ISE Bovespa: o Banco do Brasil (BB x Ações ISE) e o HSBC (FIA HSBC
Sustentabilidade Empresarial).
O ISE BOVESPA também inclui um grupo de perguntas específicas para IFs,
englobando os PE, visando não só checar se é signatária, mas também “...avaliar o
nível de incorporação de práticas socioambientais para operações de valores mais
baixos” (MONZONI, 2006 apud MARQUES, 2006). Destaca-se que todos os bancos
classificados no ISE e que, portanto, foram listados, são signatários dos PE,
sugerindo uma provável correlação entre boas práticas socioambientais – indicadas
pela adequação ao questionário ISE – e adesão aos PE.

Figura 17 – Fundos de empresas sustentáveis
Fonte: Lage e Billi (2007)
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O assunto é muito mais estratégico do que parece, e nos próximos anos, ser um
banco socialmente responsável não será mais apenas um argumento de campanha
publicitária, mas será condição básica para que a instituição continue a operar no
mercado e ganhar a confiança dos investidores.
Outros fatos também demonstram que o desenvolvimento sustentável já faz parte
das preocupações dos mais variados segmentos econômicos. As seguradoras, por
exemplo, estimulam e aprofundam a elaboração de indicadores não-financeiros para
avaliar os riscos dos negócios. As quatro maiores auditorias do mundo (Deloitte,
Ernst & Young, KPMG e Pricewaterhouse Coopers) aplicam com mais freqüência
critérios não-financeiros para analisar balanços, reconhecendo que os princípios
contábeis hoje vigentes tornam-se progressivamente obsoletos para avaliar o
impacto socioambiental das atividades das empresas, bem como sua viabilidade
econômica.
Porém a noção de sustentabilidade para os negócios não surgiu de forma isolada,
mas sim de um gancho institucional provocado pela Responsabilidade Social
Corporativa.
Especificamente Ventura (2005), afirma que o Ibase (Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas) e o Instituto Ethos40 são os dois líderes na institucionalização
da Responsabilidade Social Empresarial no Brasil, e que o Ibase pode ser
considerado, inicialmente, a expressão da crítica, funcionando como fonte para a
pressão social principalmente a partir da campanha pelo balanço social em 1997,
quando disseminou a responsabilidade social empresarial tornando-se um líder no
movimento. No ano seguinte é fundado o Instituto Ethos, uma associação
representativa do próprio capitalismo, que nasce com o objetivo específico de
continuar o movimento.
Segundo o Instituto Ethos, o ano de 2006 poderá passar para a história como aquele
em que as pessoas, as organizações empresariais e os próprios governos no mundo
inteiro iniciaram um processo de conscientização a respeito do risco real que a
humanidade inteira corre se não houver uma transformação radical nos modelos de
desenvolvimento adotados pelos países até o momento.

40

Organização não-governamental criada com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as
empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável.
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Governantes, empresários, cidadãos comuns, enfim, uma parcela cada vez maior de
seres humanos acorda para a realidade de que a assimetria crescente entre ricos e
pobres e as ameaças por conta do mau uso dos recursos naturais não só
comprometem as sociedades democráticas, mas exaurem o próprio planeta.
Não se questiona, nas propostas governamentais e de alguns
setores empresariais, o preço desse crescimento, quem serão seus
beneficiários e o impacto sobre as próximas gerações, a preservação
do nosso patrimônio ambiental e os cuidados com a nossa rica
diversidade cultural passaram a ser tratados como obstáculos ao
progresso.
Aquecimento global, destruição de florestas, seca, poluição,
enchentes, nada disso parece integrar as preocupações de nossos
governantes, de nossos líderes e, principalmente, de algumas
entidades empresariais representativas. Parece-nos até que o Brasil
alienou-se da sua condição de uns dos maiores e mais populosos
países do planeta, ao desprezar o desenvolvimento sustentável
como alternativa para a sociedade, o Brasil comete um erro triplo: 1)
não potencializar sua condição única nas áreas de energia limpa,
biodiversidade e inclusão social na base da pirâmide; 2) continuar
insistindo num modelo de crescimento que exclui milhões de
brasileiros, os quais, de outra maneira, na perspectiva do
desenvolvimento sustentável, serão incluídos também como
protagonistas do processo de crescimento; 3) continuar queimando
florestas, desperdiçando riquezas e destruindo sua biodiversidade,
hipotecando das gerações futuras a condição de emancipação,
dignidade e cidadania global.
Com isso, permanecerá ocupando vergonhosas posições nos
rankings de desenvolvimento humano e de corrupção, bem como a
de um dos maiores emissores de carbono do mundo. Já que
conhecemos os riscos do atual modelo de desenvolvimento, temos
recursos e tecnologia e sabemos o que deve ser feito para alcançar a
justiça social e cuidar do planeta, a opção pelo desenvolvimento
sustentável depende apenas da vontade política dos governos e da
sociedade, ou seja, trata-se de uma escolha ética (INSTITUTO
ETHOS, 2006).

7.2.4 Considerações finais

Os dados apontados nesta seção mostram uma tendência do mercado financeiro em
apropriar-se do tema sustentabilidade com claro objetivo de obter visibilidade junto a
sociedade civil e a seus investidores. Também é fato que a adesão dos PE como
instrumento de controle de Project Finance

não é bem sucedido, conforme as

informações obtidas junto aos bancos brasileiros signatários, transformando os PE
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em mera bandeira ambiental e limitando-o, ao menos no caso brasileiro, como um
simples indutor de boas práticas ambientais nos bancos signatários do acordo.
Tudo isto deve-se a projetos de pouca significância financeira e geralmente de risco
ambiental moderado, contudo e independente desta situação observada,constatouse melhora significativa nas rotinas administrativas e ações destes bancos
brasileiros analisados, especialmente na busca de atrair novos investidores.

101

8 EXPERIÊNCIAS DOS ORGANISMOS MULTILATERAIS COM OS
FINANCIAMENTOS SUSTENTÁVEIS
O objetivo desta seção é identificar e quantificar investimentos sustentáveis em
países emergentes através de agências multilaterais nos últimos 25 anos,
apontando inclusive para a quantidade de operações por agencia neste período.
As principais agências multilaterais do mundo têm revelado total comprometimento
com os financiamentos sustentáveis, especialmente em Princípios do Equador
(Quadro 5), tornando-se importante meio de fiscalização dos recursos destinados a
projetos públicos e privados, para que se assegure a correta destinação destes
recursos, levando principalmente em conta, questões que afetem o meio-ambiente e
seus correlatos41,de acordo com o estudo do Centre for Corporate Responsibility and
Sustainability at the University of Zurich (2006)
O Quadro 5 mostra os empréstimos cedidos pelos organismos multilaterais:

Banco

Bilhões de
USD
9.17

Num. de
negócios
138

2 Japan Bank for International Cooperation

2.13

12

3 Inter-American Investment Corporation

1.58

30

4 Corporación Andina de Fomento

0.79

15

5 Export Development Canada

0.67

9

6 Banco Nacional de Desenvolvimento e Social BNDES
7 Private Export Funding Corp.

0.60

11

0.38

3

8 World Bank

0.22

2

9 Bancomext

0.17

4

10 Banco latinoamericano de Exportaciones

0.15

4

1 International Finance Corporation

Quadro 5 – Empréstimos concedidos por agencias multilaterais
Fonte: International Finance Corporation (2004)

O Quadro 5 representa os últimos vinte e cinco anos (1980 – 2005) de operações
das agências multilaterais listadas no quadro, que somam aproximadamente 16

41

Tudo que de alguma forma interfira no meio biótico e antrópico.
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Bilhões de dólares. Os modelos contemplados neste quadro são investimentos
corporativos, sem que haja investimentos em setores públicos.
Dentre as agências multilaterais, cabe destacar o IADB42, como fomentador de
programas em vários estados brasileiros, com vários programas ambientais focando
a sustentabilidade dentro dos Princípios do Equador. A Figura 18 mostra notória
predileção do IADB, comparado historicamente aos seus 24 anos de atuação, pelo
desenvolvimento Social, reduzindo de forma acentuada seus investimentos na
modernização do estado e na competitividade.

Figura 18 – Empréstimos por setor
Fonte: Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (2006)

A Figura 19 mostra que os três períodos com maiores empréstimos estão
concentrados nos anos de 1998 (crise russa), 1999 (crise brasileira) e 2001(crise
argentina), mostrando que o organismo tem forte participação nos países
emergentes.

42

Inter-American Development Bank, ou Banco Interamericano de Desenvolvimento, braço e
agencia de desenvolvimento do Banco Mundial.
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Figura 19 – Empréstimos e desembolsos de recursos, 1996-2005
Fonte: Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (2006)

De acordo com os dados encontrados nesta seção, pode se observar a importância
das agências multilaterais nos investimentos em países emergentes, especialmente
na área de desenvolvimento social e na competitividade das empresas.
No próximo item serão abordadas as mesmas agencias multilaterais, só que por um
ângulo ambiental, mostrando o quanto é importante sua função de gestora em linhas
que podem prover o desenvolvimento e ao mesmo tempo proteger o meio ambiente.

8.1 Experiências do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) na área
ambiental
Segundo Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (2006), em 2005 foram
aprovados 15 empréstimos, num montante superior a US$530 milhões, para projetos
de meio ambiente, em áreas como gestão do meio ambiente urbano para proteção
de bacias hidrográficas e saneamento, serviços de água e saneamento em zonas
rurais, turismo sustentável e gestão de risco de desastres.
No decorrer do ano foram aprovadas também mais de 90 operações não
reembolsáveis, totalizando mais de US$ 28 milhões, para gestão integrada de
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recursos naturais, água e saneamento, política e instituições ambientais e gestão de
risco de desastres, entre outras áreas.
Aumentou o apoio técnico para a região nos campos de conservação da
biodiversidade, energia renovável, eficiência energética, mitigação dos efeitos da
mudança climática e gestão do meio ambiente urbano.
Em 2005, o Banco formulou uma nova Política do Meio Ambiente e Observância de
Salvaguardas, que foi submetida ao Comitê de Política e Avaliação da Diretoria
Executiva.
A política proposta tem como foco a incorporação das questões ambientais às
operações do Banco, principalmente na área dos Princípios do Equador para tornálo mais eficaz, e uma abordagem da gestão de riscos que promova investimentos
responsáveis do ponto de vista social e ambiental. No começo de 2005, um painel
de alto nível composto por um grupo de especialistas formulou recomendações para
reposicionar a agenda ambiental do BID na região, Banco Inter-Americano de
Desenvolvimento (2006).
Para apoiar a formulação de estratégias e programas por país, o Banco realizou
análises ambientais em vários países, entre eles Belize, El Salvador e Suriname, e
começou a preparar análises para Equador, Honduras, Jamaica, Paraguai, Peru e
Uruguai. Esses estudos têm por finalidade buscar oportunidades para vincular as
prioridades ambientais a metas sociais e econômicas, sobretudo visando melhorar a
competitividade dos países (BANCO INTER-AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO,
2006).
O Banco está ampliando suas atividades nos campos de energia renovável,
eficiência energética e mitigação da mudança climática, e para tanto mobiliza
recursos técnicos e financeiros a fim de aumentar os conhecimentos e as pesquisas
nessas áreas. A diretoria referendou a proposta de um plano de ação referente a
energia renovável, eficiência energética, mitigação dos gases do efeito estufa e
“financiamento do carbono”. O Banco liderou também estudos de casos sobre
transporte urbano e gestão de detritos sólidos (BANCO INTER-AMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO, 2006).
Atender às necessidades de água e saneamento continuará a ser uma das
prioridades dos investimentos na região. Quase um terço do volume dos
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empréstimos relacionados com o meio ambiente aprovado em 2005 corresponde a
essa área. O Banco contribuiu com mecanismos inovadores para o financiamento e
a gestão de recursos hídricos por meio de diversos programas e produtos
destinados a ajudar os países a corrigir as disparidades nesses serviços vitais,
especialmente com vistas a cumprir o objetivo de desenvolvimento do milênio de
combater as doenças transmitidas pela água na região (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2006).
O Banco está desenvolvendo boas práticas e instrumentos para apoiar iniciativas de
integração regional como o Plano Puebla-Panamá e a IIRSA. As salvaguardas
ambientais e as atividades de incorporação do meio ambiente às operações do
Banco somam-se a instrumentos inovadores, como as avaliações ambientais
estratégicas. O Banco também está alavancando recursos para bens públicos
regionais, criando novas oportunidades de investimentos na conservação da
biodiversidade em ecossistemas críticos, como a bacia amazônica (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2006).
Na área da gestão de risco de desastres, realizou-se um trabalho analítico e técnico
a fim de orientar os Bancos na criação de instrumentos financeiros inovadores para
a gestão de risco de desastres, técnicas de financiamento de risco para atenuar o
impacto econômico dos desastres naturais, sistemas de verificação para incorporar
a prevenção de desastres à formulação e à execução de empréstimos de reforma de
políticas, e indicadores de risco de desastres para os programas por país e o
financiamento de projetos. O Banco deu início à execução de seu Plano de Ação
para Melhorar a Gestão de Risco de Desastres, 2005- 2008, aprovado pela diretoria
em março de 2005 (BANCO INTER-AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2006).
No entanto nem todas as informações envolvendo o BID são positivas, pelo menos é
o que mostra seu financiamento a Barragem de Cana Brava, no Rio Tocantins,
Brasil, projeto para o qual a empresa CEM (subsidiária da companhia belga
Tractebel) recebeu US$160 milhões em empréstimos do Banco Inter-Americano de
Desenvolvimento (2002).
Segundo dados da ong Repórter Brasil (2007) divulgados em seu site, existem cerca
de 900 famílias expulsas no processo de construção da hidrelétrica de Cana Brava,
localizada no município de Minaçú, ao norte de Goiás, de propriedade da empresa
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belga Tractebel-Suez. Os atingidos querem que o BID pressione a empresa a pagar
reparações adequadas que recuperem os prejuízos econômicos, sociais e culturais
sofridos pelas famílias expulsas. O impasse entre o Movimento dos Atingidos por
Barragens(MAB) e a empresa ficou mais crítico quando a Tractebel-Suez anunciou o
pagamento antecipado do financiamento obtido junto ao BID. Segundo a
coordenação do movimento, a ação constituiu “uma tentativa clara de desfazer-se
dos compromissos com a população e das pressões do Banco”. (ONG REPÓRTER
BRASIL, 2007).

8.2 Experiências da corporação interamericana de investimentos (IIC) na área de
sustentabilidade
De acordo com o Relatório do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (2006), a
Corporação Interamericana de Investimentos (IIC), entidade independente filiada ao
BID realiza investimentos em empresas privadas da América Latina e do Caribe. Em
2005 aprovou 37 projetos e programas em 15 países, além de duas operações
regionais, no total de US$341,7 milhões. Criado em 1989, o IIC é a única instituição
multilateral de financiamento do desenvolvimento cuja missão específica é promover
o desenvolvimento econômico por meio da criação, ampliação e modernização de
pequenas e médias empresas.
Conforme relato do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (2006), essas
pequenas e médias empresas em geral não têm acesso a fontes apropriadas de
crédito ou capital na região, então o IIC concede empréstimos e investe nessas
empresas diretamente ou lhes proporciona financiamento indiretamente, por meio de
intermediários financeiros ou fundos de capital, que não necessita de garantias do
Estado.
Para receber financiamento do organismo, os projetos devem promover o
desenvolvimento sustentável criando empregos, ampliando a propriedade de
capitais, gerando receitas líquidas em divisas, facilitando a transferência de recursos
e tecnologia, utilizando recursos locais de forma ecologicamente sustentável,
fomentando a poupança local ou promovendo a integração econômica da região.
Em 2005 segundo dados do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (2006), fez
seus primeiros empréstimos em moeda local a cinco empresas de leasing da
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Colômbia. Esses empréstimos, no total de 150 bilhões de pesos colombianos
(US$66 milhões), assinalam a primeira ocasião em que uma instituição multilateral
de investimentos, operando na América Latina, obteve recursos em moeda local
para conceder empréstimos em moeda local. As receitas dos empréstimos serão
utilizadas para financiar pequenas e médias empresas colombianas através de
leasings a médio ou longo prazo para modernização ou aquisição de ativos fixos.
De acordo com o relatório de operações do organismo em países emergentes,
essas transações contribuem para a meta constante da Declaração de Nuevo León,
de triplicar os recursos canalizados para pequenas e médias empresas através de
intermediários financeiros, onde mais de 1.000 dessas empresas deverão ser
beneficiadas com as cinco operações financiadas por esses empréstimos.

8.3 Experiência do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento no Brasil

Dados constantes em seu relatório do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento
(2006), mostra que o Banco aprovou 10 empréstimos e 6 financiamentos do Fumin
para o Brasil, onde os principais deles serão abordados nos sub-ítens a seguir.
Desde 1961, o Banco concedeu 324 empréstimos, que somaram US$ 28 bilhões
(Capital Ordinário - CO), com os desembolsos totalizando US$ 23,7 bilhões, Banco
Inter-Americano de Desenvolvimento (2006).

8.3.1 Proteção ambiental e social dos igarapés de Manaus (empréstimo de
US$140 milhões do capital ordinário)
Esta operação, ainda segundo o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (2006),
visa solucionar os problemas ambientais e sociais causados pelo rápido
crescimento, sem infra-estrutura adequada, da cidade de Manaus ao longo dos
anos. Focado na área densamente povoada do centro da cidade na bacia
Educandos-Quarenta – atravessada por igarapés que provocam enchentes com a
subida das águas do rio Negro na época das chuvas –, o programa instalará e
recuperará sistemas de drenagem, abastecimento de água potável e disposição de
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lixo sólido, além de enfocar o ordenamento territorial e o registro e a regularização
dos títulos de propriedades.

8.3.2 Programa rodoviário do estado do Espírito Santo (empréstimo de
US$ 73,5 milhões do capital ordinário, com co-financiamento
de US$ 36 milhões do Banco Mundial)
Este empréstimo financiará reparos em trechos críticos do sistema rodoviário no
estado do Espírito Santo, cuja capital, Vitória, é um dos principais portos brasileiros.
O projeto reduzirá os custos operacionais dos transportes terrestres, encurtará os
tempos de percurso, aumentará a segurança, melhorará o acesso a mercados e
serviços básicos, e fomentará o desenvolvimento econômico e a competitividade.

8.3.3 Estradas vicinais em Minas Gerais (linha de crédito condicional de
US$ 50 milhões do capital ordinário )
Esta linha de crédito condicional financiará projetos de investimento em municípios
remotos e pobres de Minas Gerais. As estradas que ligam 22 municípios ao sistema
rodoviário principal serão pavimentadas, reduzindo os tempos de viagem, baixando
os custos de transporte e melhorando a segurança e confiabilidade. Os municípios
foram selecionados com base numa inovadora metodologia de critérios múltiplos
que considera tanto os benefícios sociais em potencial quanto a rentabilidade
econômica dos investimentos. Linhas de crédito condicional são um novo
instrumento de empréstimo do Banco para financiar operações em que existe um
histórico comprovado de operações bem-sucedidas do BID em determinado país e
setor.

8.3.4 Programa de cadastro e regularização de terras (empréstimo de
US$ 10,8 milhões do capital ordinário
Este programa ajudará o governo federal e alguns governos estaduais selecionados
a pôr em vigor a Lei de Registro e Informação de Terras, a fim de melhorar a
qualidade da informação sobre as propriedades rurais e aumentar a segurança da
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propriedade predial. Cerca de 144.000 propriedades em cinco estados serão
medidas e cadastradas, o que lançará os alicerces para projetos de gestão do uso
da terra, facilitará programas do governo de acesso a terra e melhorará a
arrecadação do imposto territorial rural.

8.3.5 Desenvolvimento do ecoturismo da Mata Atlântica no estado de São Paulo
(empréstimo de US$ 9 milhões do capital ordinário)
Este projeto financiará atividades de capacitação, modernização das instalações e
melhorias na gestão do ecoturismo em seis parques estaduais a fim de torná-los
mais atraentes como destinações turísticas. A iniciativa promoverá a conservação da
Mata Atlântica e fomentará o desenvolvimento socioeconômico por meio do
crescimento sustentável do potencial de ecoturismo nos parques, que cobrem uma
área de aproximadamente 320.000 hectares no estado de São Paulo.

8.3.6 Rede Estrada Real de pequenas e médias empresas de turismo em
Minas Gerais (capital total não reembolsável de US$1,7 milhão do
Fundo multerateal de investimento)
A Estrada Real é uma malha de caminhos de 1.400 km de extensão que liga sítios
históricos da era da mineração no Brasil colonial no estado de Minas Gerais. Alguns
desses locais foram declarados patrimônio histórico da humanidade pela UNESCO.
Este projeto permitirá que uma rede de pequenos negócios seja convertida em um
pólo produtivo para desenvolver e comercializar produtos turísticos selecionados. O
projeto avaliará necessidades de desenvolvimento das empresas, proporcionará
recursos de contrapartida e capacitará profissionais, beneficiando 700 firmas.

8.3.7 Programa de competitividade para pequenas e médias empresas de
software (capital total não reembolsável de US$ 1,3 milhão do Fundo
multerateal de investimento)
Este programa tem por finalidade ajudar 3.000 pequenas e médias empresas de
software a melhorar sua competitividade, tanto no mercado interno quanto no
internacional, por meio da adoção de uma norma de qualidade no desenvolvimento
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de softwares, capacitação em técnicas de internacionalização e criação de vínculos
entre empresas.

8.3.8 Responsabilidade social empresarial em pequenas e médias
empresas (capital total não reembolsável de US$1,3 milhão do Fundo
multerateal de investimento)
Este projeto implementará práticas de responsabilidade social empresarial em 120
pequenas e médias empresas que fazem parte de cadeias de valor em setores
econômicos estratégicos selecionados. O objetivo é aumentar a competitividade e a
sustentabilidade

de

empresas

brasileiras

e

ampliar

suas

oportunidades

mercadológicas. Outras 680 empresas receberão informações sobre os benefícios
da responsabilidade social empresarial.

8.4 International Finance Corporation, suas ações e seus objetivos
A missão do IFC é promover o investimento sustentável do setor financeiro em
países emergentes, ajudando a reduzir a pobreza e melhorar a vida das pessoas,
conforme o International Finance Corporation (2006).
Nos últimos anos, o avanço da sustentabilidade como um princípio operacional do
núcleo de projetos dentro do IFC foi notável. Em 2001, lançaram um programa de
treinamento de sustentabilidade corporativa, em 2002, onde o organismo associouse com outras duas organizações para promover o exemplo do negócio sustentável,
através da publicação dos valores mitigados43.
Em 2003, o IFC lançou um realinhamento dos recursos internos para assegurar-se
de que a perícia social e ambiental fosse auditada e contabilizada em todas as
atividades operacionais de seus respectivos departamentos de investimento. Em
2004, IFC começou a revisar a arquitetura da política que governa seus recursos,
anexando edições sociais e ambientais.
Assim em três anos o IFC, após ter executado e revisto seus procedimentos e
métodos, percebeu um ciclo de melhoria contínua em toda a instituição.
43

É a quantificação em risco disponível dos projetos em andamento.
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O mais importante é a resposta nos procedimentos vistos na cadeia do programa,
através dos clientes (participantes / financiados), enquanto mais mercados se
tornam sujeitos à competição global, as companhias reconhecem que os padrões de
desempenho global encontra-se na sustentabilidade sobre a competição e o lucro a
longo prazo. Nos últimos 50 anos, o IFC tem assumido riscos e avaliações de risco
em países emergentes, assim representado na Figura 20, baseado em dados do
próprio International Finance Corporation (2006):

Sul da Ásia
8.3%

Meio Leste & Norte da África
7.2%

Global
0.7%
Europa & Ásia Central
30.2%

Sub-Sahara- África
9.4%

Leste da Ásia & Pacifico
15.1%
América Latina & Caribe
29.1%

Figura 20 – Carteira do IFC em países emergentes
Fonte: International Finance Corporation (2006)

Segundo o ultimo relatório de Junho de 2006 do IFC, o organismo já investiu mais
de 21 bilhões de dólares em mais de 1.350 empresas em aproximadamente 110
países.
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Químicos
3.5%

Agricultura & Derivados
3.0%

Outros
13.5%

Alimentos & Bebidas
3.8%

Finanças & Seguros
35.0%

Industria & Produtos /Consumo
4.0%

Informação & Tecnologia
4.4%

Utilidades
9.5%

Investimentos em veículos coletivos
4.8%
Óleo, Gás & Extração.
7.2%
Manufatura de Prod. Minerais não Metálicos
5.2%
Transportes & Almoxarifado
6.1%

Figura 21– Setores que receberam investimento em países emergentes
Fonte: International Finance Corporation (2006)

8.5 United Nations Environmental Programme, suas ações e seus objetivos

De acordo com Lins e Wajnberg (2007), em 1992 o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (UNEP) criou uma iniciativa para as instituições financeiras,
que passou a ser conhecida por UNEP-FI, promovendo se a integração de todas as
recomendações sobre aspectos ambientais para operações e serviços do setor
financeiro. A iniciativa teve também como objetivo promover investimentos do setor
privado em tecnologia e serviços para melhoria do meio ambiente. A meta do UNEPFI “United Nations Environmental Programme – Financial Institutions” era atingir o
mais amplo espectro de instituições financeiras, bancos comerciais e de
investimentos, gerenciadores de ativos, bancos de desenvolvimento e agências
multilaterais.
Nesse mesmo ano, a UNEP e mais cinco bancos – NatWest Bank, Deutsche Bank,
Royal Bank of Canada, Hong Kong & Shanghai Banking Corporation and Westpac
Banking

Corporation

prepararam

um

termo

de

compromisso,

Declaração

Internacional dos Bancos para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(anexo H)
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Até o final de 1992, 23 bancos comerciais já haviam assinado a declaração,em
dezembro de 2004, 163 instituições financeiras de todo o mundo já eram signatárias
da Declaração do UNEP.
Em setembro de 1994, o UNEP organizou a primeira mesa-redonda internacional de
bancos comercias para discutir questões sobre o meio ambiente e facilitar a troca de
perspectivas e experiências para gerenciamento ambiental. Nessa reunião algumas
questões foram levantadas:
 necessidade de avaliação de risco ambiental em processo de concessão de
crédito;
 oportunidades privadas e públicas em financiamento ambiental; e
 operações internas nas instalações dos bancos e performance ambiental.

O United Nations Environmental Programme (1995 apud ASSOCIAÇÃO DE BANCOS
SUIÇOS, 2004) e o Salomon Brothers divulgaram os resultados de um levantamento

global sobre práticas ambientais no setor financeiro, envolvendo 90 bancos
comerciais e de investimentos. Entre os resultados encontrados, o levantamento
revelou que:
 70% dos que responderam acreditavam que questões ambientais têm impacto
material (financeiramente significativo) sobre seus negócios;
 80%, de alguma forma, tinham entendimento sobre gerenciamento de risco
ambiental em operações de crédito;
 a expectativa do levantamento foi que o número de bancos em todo o mundo
envolvido regularmente em investimentos e empréstimos ambientais nos
últimos 15 anos havia triplicado.

8.5.1 United Nations Environmental Programme e fundos socialmente
responsáveis
Segundo Schmidheiny (1992) os fundos éticos ou sociais investem apenas em
ações de companhias consideradas éticas ou responsáveis, enquanto priorizam o
retorno financeiro. Os tipos desses fundos variam, dependendo das motivações e
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ideologia dos investidores. Embora de tamanho reduzido, essa indústria exerce
grande influência e atrai muita atenção do mercado financeiro. Seus gestores têm
sido o objetivo maior dos relatórios ambientais.
Para Carrol e Buchholtz (2000) o movimento de investimentos socialmente
responsáveis ou éticos emergiu nos anos 70 e parece estar florescendo.
Historicamente, começou com a recusa de “doadores” da igreja em comprar ações
ligadas a tabaco, bebidas e jogo (sin stocks). Pacifistas recusaram-se a investir em
empresas de armas durante a guerra do Vietnã. No início dos anos 80,
universidades, municípios e fundações venderam ações de empresas operando na
África do Sul, como forma de protestar contra o “apartheid”. Investimentos
socialmente conscientes em fundos mútuos e de pensão, portfólios municipais e
privados excedem US$1 trilhão. Há um número crescente de corretores,
planejadores financeiros e gestores de portfólio disponíveis para auxiliar as pessoas
a avaliar seus investimentos, quanto aos impactos sociais (CARROL; BUCHHOLTZ,
2000).
O conceito de “social screening” é a espinha dorsal do movimento de SRI, em que
os investidores querem identificar e excluir empresas consideradas socialmente
irresponsáveis ou investir ativamente nas que entendem como socialmente
responsáveis. Existem filtros sociais positivos e negativos. Os negativos visam evitar
empresas como as de tabaco, jogo e armas. É mais desafiador lidar com filtros
positivos, pois requerem julgamento sobre o que seria um bom nível de performance
social. Um bom exemplo é o ISEBOVESPA.
Para Carrol e Buchholtz (2000), o desempenho financeiro dos SRI mostra que os
investidores podem conciliar desempenho financeiro com princípios de RS.
Entretanto, ainda não há evidências claras e consistentes de que o retorno desses
fundos seja igual ou superior aos tradicionais. Os fundos socialmente responsáveis
vêm crescendo e prosperando evidenciando que realmente existem investidores que
consideram com seriedade a questão do desempenho socioambiental.
Em Abril de 2006, foram criados os PRI – Principles for Responsible Investment
(Princípios de Investimento Responsável/UNEPFI e Global Compact) por um grupo
internacional de investidores, com a participação do Secretario Geral da ONU, Kofi
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Annan. Sob a coordenação (UNEP FI)

44

e Global Compact. Fundamentou se na

crescente importância das questões ambientais, sociais e de governança corporativa
para as práticas de investimento (UNITED ENVIRONMENTAL PROGRAMME
FINANCE INITIATIVE, 2006).
Os responsáveis por esses investimentos se propõe a atuar no interesse de longo
prazo dos seus clientes (fiduciary duty), estimando que as questões socioambientais
e de governança podem afetar o rendimento das carteiras. Assim, comprometem-se
publicamente a adotar e aplicar os PRI, bem como a avaliar sua eficácia e melhorar
seu conteúdo ao longo do tempo, incentivando outros investidores a adotar os
Princípios. À época do lançamento os PRI detinham 66 signatários (incluindo
grandes fundos de pensão, entre eles a PREVI, única entidade brasileira), somando
US$ 2 trilhões em ativos. (UNITED ENVIRONMENTAL PROGRAMME FINANCE
INITIATIVE, 2006).
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É uma iniciativa de colaboração mundial única entre as Nações Unidas e o Setor Financeiro. A
UNEPFI se associou com instituições financeiras do mundo inteiro para identificar e promover
vínculos entre o desenvolvimento sustentável e os resultados financeiros” (UNITED
ENVIRONMENTAL PROGRAMME FINANCE INITIATIVE, 2006) Segundo o BankTrack (2006a) foi
criada no início dos anos 90, envolvendo 170 IFs e subscreve os Princípios de Londres para Finanças
Sustentáveis, focados na dimensão socioambiental do risco da performance financeira.
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9 CONCLUSÃO

Os fatores que mais facilitam a implantação dos PE no Brasil são: pressão das ongs
internacionais, competição entre bancos gerada pela adesão aos Princípios,
conscientização do investidor, competitividade do mercado externo e a legislação
brasileira rigorosa. Os Princípios do Equador vêm motivando intensos debates e
monitoramento constante por parte do mercado financeiro, Ongs e mídia global.
Essas

partes

interessadas,

embora

façam

críticas

à

sua

concepção

e

implementação, reconhecem o valor da ferramenta como iniciativa para a gestão
socioambiental das instituições financeiras.
A presença de bancos estrangeiros, alguns signatários pioneiros, motivou a
introdução de políticas e práticas socioambientais inovadoras, aumentando a
competição do mercado brasileiro. Desta forma, o ambiente negocial brasileiro
começou a incutir dentro de suas estruturas cultura de sustentabilidade como foi
observado pela FEBRABAN em seu relatório setorial de 2006 e identificado como
um dos objetivos secundários desta pesquisa, que trata como cultura ambiental no
sistema financeiro brasileiro.
A necessidade de tomada de posição dos bancos em relação às exigências do
mercado e da sociedade quanto a uma atuação mais responsável foi outro fator
relevante, relatada nesta pesquisa por depoimentos de várias autoridades
reconhecidas e de diferentes segmentos da sociedade.
Mesmo não sendo o objetivo principal da pesquisa, o trabalho revisitou algumas
bibliografias que abordam o tema da internalização dos custos ambientais pelas
empresas e, conseqüentemente, transforma o risco ambiental em risco financeiro,
não apenas para os que utilizam recursos naturais, mas para seus parceiros,
tratados nesta pesquisa como instituições bancárias.
Com impacto sobre os seus quatro grandes grupos de risco – risco de mercado,
risco legal, risco de crédito e risco operacional, neste, em especial, sob a reputação
do banco; o risco ambiental tem impacto efetivo e relevante sobre o risco de
mercado, uma vez que o mercado de capitais tanto de países desenvolvidos quanto
de países emergentes, já percebe o desempenho ambiental como sinalizador nas
tomadas de decisão de investimento.
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Portanto, os bancos podem realizar perdas devido a desvalorização de ativos
financeiros de empresas com desempenho ambiental ruim (observado na revisão
bibliográfica desta pesquisa ).
Por outro lado, segundo dados também citados em revisão bibliográfica na pesquisa,
o mau desempenho ambiental certamente, tem impacto negativo sobre a situação
econômico-financeira das empresas por diversos motivos, como, por exemplo:
a) as agências reguladoras do meio ambiente, ou a justiça podem condenar as
empresas com pagamento de elevadas multas ou com a suspensão de suas
atividades devido ao não cumprimento das normas ambientais;
b) as empresas podem ser surpreendidas com elevados custos para adotar
processos produtivos mais modernos e menos poluentes, devido à
determinação legal ou por força da concorrência;
c) as empresas podem perder mercado consumidor por oferecer produtos
ambientalmente não amigáveis;
d) ter o rating de crédito rebaixado pelas agências de rating que percebem
seus riscos,ambientais entre outros.

Todos esses fatores têm impacto sobre o rating de crédito e alguns bancos já
registraram perdas decorrentes de problemas ambientais com seus tomadores de
crédito, como foi observado no início dos anos 90 no mercado americano.
Ainda assim, a pesquisa não conseguiu uma conexão clara dos possíveis benefícios
dos PE aos bancos que o adotassem, especialmente os bancos brasileiros.
Contudo, a legislação de diversos países, inclusive do Brasil, abre a possibilidade
dos bancos serem responsabilizados por dano ambiental causado por seus
parceiros de negócios, sendo obrigados a atentar para as questões ambientais em
todo o seu core business, uma vez que o risco ambiental se tornou mais uma
modalidade de risco legal.
Embora a atividade financeira não seja de grande impacto ambiental, os bancos, de
certa forma, são também poluidores e necessitam de gerenciamento ambiental em
suas instalações. Isto porque estamos falando do capital reputacional, e como um
bem

intangível,

tem

progressivamente,

agregado

valor

às

companhias,
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principalmente num mercado globalizado e altamente competitivo, em que os bens
tangíveis são mais facilmente imitáveis.
No Brasil, o risco de crédito, imagem e reputação ainda não tiveram a mesma
ênfase observada em países de economias mais maduras, segundo relatos
bibliográficos revisitados na pesquisa. Embora o país seja monitorado pelas Ongs e
mídia internacional devido à importância de seus recursos naturais, não há ainda
pressão suficiente da sociedade brasileira para gerar risco significativo de imagem,
como ocorre em países desenvolvidos. O que mostra seguindo esta lógica que será
muito improvável que a adesão aos PE tenha a mesma eficácia que obteve de seus
pares no continente europeu.
Contrariando o raciocínio a respeito do risco de imagem, a legislação ambiental
brasileira pode até servir como motivação para a adoção dos PE, pois não possui
nenhum dispositivo legal para proteger os bancos de serem responsabilizados por
eventual dano causado por seus tomadores de crédito, a exemplo do que existe na
legislação americana. Seria inclusive um importante motivador, já que somente pelo
fato de cumpri-la, bancos e clientes já estariam atendendo parte significativa dos
requisitos dos PE e, em última análise, antecipando se à exigência efetiva de seu
cumprimento pelos órgãos ambientais.
Contudo, o que a pesquisa mostra é que uma parte insignificante de Project Finance
dos bancos signatários brasileiros estão classificados como operações enquadradas
nos PE, comparados aos seus pares signatários americanos e europeus, que
possuem carteiras muito superiores à dos bancos brasileiros dentro dos PE .
Apesar disto, a pesquisa mostra que algumas IFs trazem inovações focando a
criação de oportunidades de negócios e difusão de práticas socioambientais. Nesta
situação especificamente, o objetivo geral começa a ser atendido ,uma vez que os
PE apresentam falhas em sua missão sobre os bancos brasileiros e, limita-se
apenas como ferramenta de sustentabilidade.
Os fatores-chave para a adesão aos PE têm como foco os negócios e o
desempenho econômico-financeiro, no entanto os signatários não estão presos ao
mínimo de US$ 10 milhões, tanto fora como dentro do mercado brasileiro, o que
tende a ampliar a abrangência dos PE e enquadrá-los nos objetivos específicos
desta pesquisa que trata da influência dos mesmos sobre a rotina de negócios.
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Os bancos estão fortalecendo políticas e desenvolvendo ferramentas junto ao Banco
Mundial, para análise e acompanhamento, criando uma nova cultura ambiental e de
sustentabilidade, o que atende tantos o objetivo geral quanto os secundários
mencionados neste trabalho.
Sobre o ponto de vista de indução comercial, a redução para US$10 milhões,
prevista na revisão dos PE, não garante expansão do número de operações, pois os
Project Finance tendem a superar US$100 milhões, especialmente no caso
estudado, os signatários brasileiros não demonstram nenhuma ação que indique que
nos próximos anos aumentarão seus portfólios dentro de risco ambiental.
Embora ainda de difícil mensuração, a melhoria dos portfólios de clientes em função
da adoção de boas práticas socioambientais começa a se sedimentar como
conseqüência positiva, agregando visibilidade para essas IFs no mercado.
Os PE estão entre os principais fatores para o impulso tomado nos últimos anos pela
introdução da variável ambiental no crédito no Brasil, segundo bibliografias
revisitadas, e ainda têm potencial para promover a melhoria da gestão do risco
ambiental entre os bancos, atendendo a todos objetivos desta pesquisa, porém ,não
se deve esquecer que sua contribuição como regulador de negócios dentro do
portfólio Project Finance,se apresentou no caso dos bancos signatários brasileiros,
como um instrumento frágil e sem representatividade financeira em suas carteiras;
condenando no caso brasileiro a uma bandeira ambiental.
A falta de transparência é sempre citada tanto no Brasil como no resto do mundo
pelos stakeholders como um dos grandes obstáculos ao êxito dos PE, além do
mais, informação consistente e fidedigna é insumo básico para o mercado
financeiro.
Apenas alguns bancos de capital estrangeiro lidam de forma adequada com a
informação, porém, muitos deles não têm tido a mesma preocupação em relação às
suas operações no Brasil, o que parece estar ligado com o cumprimento fiel da
legislação ambiental por parte dos executores da mesma.
Entretanto, o aumento expressivo de adesões dependerá de mudanças nos critérios
de enquadramento dos projetos, já que a maioria dos participantes do mercado de
Project Finance é signatária, e também da evolução desse mercado no Brasil.
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O estudo apresenta de forma bastante conclusiva, fundamentado nos interlocutores
do IFC (Anexo C), que os PE já estão incorporados em modelo de gestão básica de
negócios sustentáveis dentro do mercado financeiro.
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Entrevistas realizadas nas divisões de sustentabilidade do IFC, IADB e COLÚMBIA
UNIVERSITY- em Dezembro de 2006 nas cidades americanas de Washington e
Nova Iorque.

 Motoko Aizawa (IFC) - Políticas de desenvolvimento sustentável.
Princípios do Equador : Formado por 42 bancos, sendo último banco signatário o
americano Wachovia Corp.
Núcleo duro : Existem hoje, informalmente, sete bancos que o compõe (Hsbc,
AbnAmro, Barclays, Citibank, Hvb, Westlb,Rbs), que procuram balizar ações em
direção às práticas de sustentabilidade no setor.
Assinar os Princípios: É um movimento importante para organizações que têm
uma carteira significativa de project finance, podendo inclusive ser utilizado como
modelo de governança corporativa avançada, porém, alguns bancos já utilizam o
modelo para operações abaixo de USD 10 mi em outras carteiras. Segundo Motoko,
para a assinatura e adoção oficial dos Princípios do Equador, necessita o
compromisso dos diretores da organização, criação de um núcleo interno com
expertise nos Princípios e que esteja apto a constituir a agenda de procedimentos,
incluindo a divulgação para a imprensa.
 Richard Caines (IFC) - Educação e comunicação ambiental.
Motivação : Principal item a ser esclarecido para a comunidade financeira e não
financeira, deixando muito claro dentro da política de boa governança corporativa
seus projetos futuros.
Risco Global : Trazer para dentro do banco que tipo de operação o banco quer
colocar em seu portfólio, discutir com o grupo de sustentabilidade e o grupo de
diretores responsáveis pelas estratégias de negócios do banco.
Principais concorrentes: É necessário que o banco que assuma práticas de
sustentabilidade, principalmente no âmbito dos princípios, saiba que terá de
demonstrar que está disposto a perder oportunidades de negócio em troca de uma
visibilidade futura.
Modelo de negócios: A partir de decisões firmes em classificar seu portfolio ideal, o
banco deu primeiro passo para o seu modelo de negócios sustentáveis.
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 Kyoshi Okumura (IFC) - Crédito de Carbono.
Público Alvo: Bancos posicionados em regiões que possuam boa quantidade de
projetos em Mecanismo de Desenvolvimento Limpo(MDL), Brasil e China lideram o
ranking mundial destes projetos.
Quantidade mínima negociável: De 0,5 a 1 mi de tons .
Prazo mínimo: Seis anos, coincidindo com o protocolo de Kyoto em 2012.
Montante médio de linha disponível: Usd 10 mi.
Cotação de preço: Na fase do PPD( Preparação do Projeto e Documento),
garantido pelo IFC com spread conhecido no ato da operação.
Custo médio da assistência do IFC: Usd 20 mil.
Carteira atual do IFC: Hoje existem 200 projetos listados , com mais de 180
aprovados..
Segundo Okumura, este tipo de operação tem se tornado muito rentável para os
bancos, mas ainda como uma carteira inicial de produtos sustentáveis, não é a mais
adequada dada sua complexidade na montagem e acompanhamento.
 Miguel Martins (IFC) - Sustentabilidade.
PRINCIPAIS PRODUTOS : Estão divididos em quatro.
1. Energia Sustentável: Eficiência, energia renovável e carbono.
2. Produção Limpa: Com ou sem energia.
3. Cadeia de valor sustentável: Operações que favoreçam de alguma forma
atividades que ofereçam alternativas seguras para a comunidade.
4. Governança Corporativa : Linha especial para negócios familiares com
faturamento de até usd 5 mi/ano, ideal para bancos iniciantes em carteiras
sustentáveis. O IFC esta assessorando bancos que estejam dispostos a trabalhar
com carteiras sustentáveis e assim, futuramente ingressar em um mundo de
negócios diferenciados.
 Daniel Shepherd (IADB) - MIF- FOMIN
PRINCIPAIS PRODUTOS : Estão divididos em cinco.
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1. Governos e Ongs: Marco regulatório, competitividade das micro e pequenas
empresas, com linhas de fundo parcial perdido e assistência técnica.
2. Fundos Reembolsáveis: Existem mais de 40 fundos com Risco de Crédito, com
destaque para financiamentos a pequenos negócios com faturamento de até usd 5
mi/ano.
3. Projetos de Energia Limpa: Operações que favoreçam de alguma forma a
redução de uso de energia poluidora, redução com tecnologia de energia que usa
recursos naturais finitos e não renováveis.
4. Fundos dentro dos Princípios do Equador : Tem de haver pelo menos 1(hum)
profissional que tenha expertise nos Princípios, depois o IADB complementa com
treinamento específico.
5. Projetos de Produção mais Limpa: Linhas especiais para curtumes que usam
cromo em seu processo de curtimento, para substituição por Tanino, chamado de
couro vegetal e com financiamento integral do IADB.
 Irene Soler (IADB) - Política Ambiental
PRINCIPAIS PLATAFORMAS : Estão divididos em três.
1. Educação Interna: A mais importante das três plataformas, alimenta informações
em todos os níveis da organização, garantindo uma forma segura de procedimentos
dentro

das

estruturas

internas

,

com

claros

objetivos

de

perpetuarem

conhecimentos.
2. Questionamento dos Clientes: Necessita que os funcionários envolvidos com a
área de vendas / operacional tenha amadurecido os procedimentos da fase anterior
e conheça a cartilha de exigibilidade mínima da organização junto as sua carteiras
ou portfólio.
3. Uso da Cartilha por atividades: A fase mais técnica e , portanto a mais delicada
operacionalmente, necessitando uma compreensão dos impactos futuros que um
eventual negócio irregular possa causar a imagem do banco.
 Ângela Miller (IIC), Pablo Cardinale (IADB)
Área ambiental: Preocupada em financiar projetos que gerem riquezas para países
em desenvolvimento.
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Fomentar negócios : Com pequenas e médias empresas, agora preocupados com
modelos que atendam os Princípios do Equador.
Treinamentos : Necessita que os funcionários envolvidos com a área de
sustentabilidade, precisamente aquelas áreas que demandam financiamentos do
IADB,enviem profissionais para treinamentos específicos quando solicitados.
Segundo Pablo, o convênio assinado com três bancos médios brasileiros rendeu
uma boa experiência para o organismo, mas ele estava muito surpreso mesmo, com
o desempenho do Bicbanco, enviando um profissional à Washington, e com tema
como os Princípios do Equador em forma de pesquisa, que surpreendeu a todos
envolvidos com o projeto. Ele ainda manifestou o interesse de ampliar o acordo
assinado com uma convocação para um seminário que o projeto está preparando
para Maio, onde tratará de sustentabilidade e Princípios do Equador no Panamá.
 Renzo Romano Tadei (CRED)
Centros de Estudos: Os Estados Unidos tem centenas de centros de estudos de
comunidade estrangeira, afim de utilizar a academia para prestar informações
preciosas sobre os países estratégicos.
Universidades : Quantidade de universidades americanas é imensa, existindo três
níveis de universidades por Estado (Privada, Estadual e Estadual para comunidades
carentes).A Colúmbia por exemplo, é uma das maiores proprietárias de imóveis de
NY/ Manhattan, com aproximadamente 30 (trinta) quarteirões , e considerada a
maior referência de estudos acadêmicos na área ambiental do país.
Mudanças climáticas : Os EUA perdem bilhões de usd por ano com mudanças no
clima, por isto investem maciçamente em áreas de suporte e previsão. As áreas
climáticas no Brasil tem ingerência política o que não ocorre nos EUA, e no México
as Cias de seguros constituíram Centros de Estudos Climáticos e geológicos para
acompanhar e melhorar a previsibilidade .
Projetos de Barragens e Açudes: O CRED desenvolve uma pesquisa sobre
deslocamentos involuntários no Brasil,nas construções de Barragens e Açudes,
onde o estudo começa a revelar um desdém das autoridades que não levam em
consideração as condições anteriores destas comunidades.
 Tom Trebatt e Albert Fishlow (Centro Brasileiro de Estudos)
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O assunto Princípios do Equador é novo no CEB, e que ele necessita um
intercâmbio inicial de seis (06) meses, afim de o CEB constituir uma bibliografia do
tema,relatou Trebatt.
Abriu a possibilidade de Cooperação Internacional com a Colúmbia para o próximo
ano.
Segundo Albert Fishlow, acha que o tema ainda tem o viés de marketing
institucional, e não acredita que bancos corram riscos desnecessários com
atividades ambientais que comprometam seus resultados. Ainda sem ter total
domínio do tema, lembrou que o crescimento do comércio internacional esta sendo
incrementado constantemente pela abertura irrevogável do mercado chinês,
aumentando significativamente os riscos ambientais do planeta, ameaçando os
recursos naturais não renováveis.
A curiosidade pelo assunto, não escondeu sua surpresa pela presença do tema no
meio acadêmico, fazendo com que ele projetasse para um futuro próximo, um
convite para uma mesa redonda no CEB.
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UNEP

I. Redução drástica do valor de mercado de propriedades, devido à
contaminação;
II. Redução do desempenho financeiro ou capacidade de pagamento, decorrente
de ônus por descontaminação, taxas e penalidades;
III. Perda de prioridade de direitos (ex: hipoteca, nos EUA), no caso de pagamento
de empréstimos, em relação a custos de descontaminação;
IV. Responsabilização do fornecedor dos recursos, no caso de créditos apoiando
atividades geradoras de resíduos perigosos;
V. Responsabilização por custos de descontaminação ou outras situações
envolvendo temas ambientais, tais como: envolvimento na gestão da empresa;
execução de hipoteca; problemas com propriedade dada em garantia; injúrias
pessoais ou danos à propriedade causados por empresas clientes, incluindo
responsabilidade civil.
VI. Os autores apresentam algumas ponderações sobre a necessidade de
mudança de postura dos bancos;
VII. O foco está quase que exclusivamente na redução do risco ambiental dos
portfólios e, por conseqüência, na minimização da exposição a créditos podres;
VIII. Caso os clientes insiram os riscos ambientais em seus sistemas de gestão, há
redução do risco do negócio, refletindo positivamente no fornecedor do recurso;
IX. A simples negativa em emprestar para empresas com problemas ambientais –
especialmente pequenas e médias – pode piorar a situação;
X. Deve se considerar os custos da avaliação de riscos, especialmente no caso
das pequenas e médias empresas, que não dispõem de maiores recursos;
XI. Apesar de o meio ambiente ser provavelmente uma preocupação de apenas
uma minoria de banqueiros, existem evidências crescentes de que muitos estão
buscando formas criativas de caminhar nesse sentido.
Entre os passos recomendados por Schmidheiny e Zorraquín (1996) para que os
bancos líderes busquem a sustentabilidade, vale destacar:
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•

Participar do debate ambiental, não de forma defensiva, mas com foco

na criação de novos padrões e mercados com benefícios econômicos,
sociais e ambientais
•

Criação, pelos governos nacionais e organizações multilaterais, de

diretrizes e regulações globais, visando simplificar a abordagem dos
banqueiros nessa etapa de transição para um novo patamar;
•

Criação de ferramentas de mais sofisticadas e baseadas em

experiências empíricas.
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The "Equator Principles"
A financial industry benchmark for determining, assessing and managing
social & environmental risk in project financing – July 2006

PREAMBLE
Project financing, a method of funding in which the lender looks primarily to the
revenues generated by a single project both as the source of repayment and as
security for the exposure, plays an important role in financing development
throughout the world. Project financiers45 may encounter social and environmental
issues that are both complex and challenging, particularly with respect to projects in
the emerging markets.
The Equator Principles Financial Institutions (EPFIs) have consequently adopted
these Principles in order to ensure that the projects we finance are developed in a
manner that is socially responsible and reflect sound environmental management
practices. By doing so, negative impacts on project-affected ecosystems and
communities should be avoided where possible, and if these impacts are
unavoidable,

they

should

be

reduced,

mitigated

and/or

compensated

for

appropriately. We believe that adoption of and adherence to these Principles offers
significant benefits to ourselves, our borrowers and local stakeholders through our
borrowers’ engagement with locally affected communities. We therefore recognize
that our role as financiers affords us opportunities to promote responsible
environmental stewardship and socially responsible development. As such, EPFIs

45

1 Project finance is “a method of funding in which the lender looks primarily to the revenues
generated by a single project, both as the source of repayment and as security for the exposure. This
type of financing is usually for large, complex and expensive installations that might include, for
example, power plants, chemical processing plants, mines, transportation infrastructure, environment,
and telecommunications infrastructure. Project finance may take the form of financing of the
construction of a new capital installation, or refinancing of an existing installation, with or without
improvements. In such transactions, the lender is usually paid solely or almost exclusively out of the
money generated by the contracts for the facility’s output, such as the electricity sold by a power plant.
The borrower is usually an SPE (Special Purpose Entity) that is not permitted to perform any function
other than developing, owning, and operating the installation. The consequence is that repayment
depends primarily on the project’s cash flow and on the collateral value of the project’s assets.”
Source: Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement
and Capital Standards ("Basel II"), (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2005)
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will consider reviewing these Principles from time-to-time based on implementation
experience, and in order to reflect ongoing learning and emerging good practice.
These Principles are intended to serve as a common baseline and framework for the
implementation by each EPFI of its own internal social and environmental policies,
procedures and standards related to its project financing activities. We will not
provide loans to projects where the borrower will not or is unable to comply with our
respective social and environmental policies and procedures that implement the
Equator Principles.

SCOPE
The Principles apply to all new project financings globally with total project capital
costs of US$10 million or more, and across all industry sectors. In addition, while the
Principles are not intended to be applied retroactively, we will apply them to all
project financings covering expansion or upgrade of an existing facility where
changes in scale or scope may create significant environmental and/or social
impacts, or significantly change the nature or degree of an existing impact.
The Principles also extend to project finance advisory activities. In these cases,
EPFIs commit to make the client aware of the content, application and benefits of
applying the Principles to the anticipated project, and request that the client
communicate to the EPFI its intention to adhere to the requirements of the Principles
when subsequently seeking financing.

STATEMENT OF PRINCIPLES
EPFIs will only provide loans to projects that conform to Principles 1-9 below:
Principle 1: Review and Categorisation

When a project is proposed for financing, the EPFI will, as part of its internal social
and environmental review and due diligence, categorise such project based on the
magnitude of its potential impacts and risks in accordance with the environmental
and social screening criteria of the International Finance Corporation (IFC) (Exhibit I).
Principle 2: Social and Environmental Assessment
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For each project assessed as being either Category A or Category B, the borrower
has conducted a Social and Environmental Assessment (“Assessment”) process46 to
address, as appropriate and to the EPFI’s satisfaction, the relevant social and
environmental impacts and risks of the proposed project (which may include, if
relevant, the illustrative list of issues as found in Exhibit II). The Assessment should
also propose mitigation and management measures relevant and appropriate to the
nature and scale of the proposed project.

Principle 3: Applicable Social and Environmental Standards

For projects located in non-OECD countries, and those located in OECD countries
not designated as High-Income, as defined by the World Bank Development
Indicators Database, the Assessment will refer to the then applicable IFC
Performance Standards (Exhibit III) and the then applicable Industry Specific EHS
Guidelines (“EHS Guidelines”)
(Exhibit IV). The Assessment will establish to a participating EPFI’s satisfaction the
project's overall compliance with, or justified deviation from, the respective
Performance Standards and EHS Guidelines.
The regulatory, permitting and public comment process requirements in High-Income
OECD Countries, as defined by the World Bank Development Indicators Database,
generally meet or exceed the requirements of the IFC Performance Standards
(Exhibit III) and EHS Guidelines (Exhibit IV). Consequently, to avoid duplication and
streamline EPFI's review of and in compliance with local or national law in HighIncome OECD Countries is considered to be an acceptable substitute for the IFC
Performance Standards, EHS Guidelines and further requirements as detailed in
Principles 4, 5 and 6 below. For these projects, however, the EPFI still categorises
46

Social and Environmental Assessment is a process that determines the social and
environmental impacts and risks (including labour, health, and safety) of a proposed project in its area
of influence. For the purposes of Equator Principles compliance, this will be an adequate, accurate
and objective evaluation and presentation of the issues, whether prepared by the borrower,
consultants or external experts. Depending on the nature and scale of the project, the assessment
document may comprise a full-scale social and environmental impact assessment, a limited or
focused environmental or social assessment (e.g. audit), or straight-forward application of
environmental siting, pollution standards, design criteria, or construction standards. One or more
specialised studies may also need to be undertaken.

142

and reviews the project in accordance with Principles 1 and 2 above.The
Assessment process in both cases should address compliance with relevant host
country laws, regulations and permits that pertain to social and environmental
matters.

Principle 4: Action Plan and Management System

For all Category A and Category B projects located in non-OECD countries, and
those located in OECD countries not designated as High-Income, as defined by the
World Bank Development Indicators Database, the borrower has prepared an Action
Plan (AP)47 which addresses the relevant findings, and draws on the conclusions of
the Assessment. The AP will describe and prioritise the actions needed to implement
mitigation measures, corrective actions and monitoring measures necessary to
manage the impacts and risks identified in the Assessment. Borrowers will build on,
maintain or establish a Social and Environmental Management System that
addresses the management of these impacts, risks, and corrective actions required
to comply with applicable host country social and environmental laws and
regulations, and requirements of the applicable Performance Standards and EHS
Guidelines, as defined in the AP. For projects located in High-Income OECD
countries, EPFIs may require development of an Action Plan based on relevant
permitting and regulatory requirements, and as defined by host-country law.

Principle 5: Consultation and Disclosure

For all Category A and, as appropriate, Category B projects located in non-OECD
countries, and those located in OECD countries not designated as High-Income, as
defined by the World Bank Development Indicators Database, the government,
47

The Action Plan may range from a brief description of routine mitigation measures to a series
of documents (e.g.,resettlement action plan, indigenous peoples plan, emergency preparedness and
response plan, decommissioning plan,etc). The level of detail and complexity of the Action Plan and
the priority of the identified measures and actions will be commensurate with the project’s potential
impacts and risks. Consistent with Performance Standard 1, the internal Social and Environmental
Management System will incorporate the following elements: (i) Social and Environmental
Assessment; (ii) management program; (iii) organisational capacity; (iv) training; (v) community
engagement; (vi) monitoring; and (vii) reporting.
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borrower or third partyexpert has consulted with project affected communities in a
structured and culturally appropriate manner48. For projects with significant adverse
impacts on affected communities, the process will ensure their free, prior and
informed consultation and facilitate their informed participation as a means to
establish, to the satisfaction of the EPFI, whether a project has adequately
incorporated affected communities’ concerns49.
In order to accomplish this, the Assessment documentation and AP, or non-technical
summaries thereof, will be made available to the public by the borrower for a
reasonable minimum period in the relevant local language and in a culturally
appropriate manner. The borrower will take account of and document the process
and results of the consultation, including any actions agreed resulting from the
consultation. For projects with adverse social or environmental impacts, disclosure
should occur early in the Assessment process and in any event before the project
construction commences, and on an ongoing basis.

Principle 6: Grievance Mechanism

For all Category A and, as appropriate, Category B projects located in non-OECD
countries, and those located in OECD countries not designated as High-Income, as
defined by the World Bank Development Indicators Database, to ensure that
consultation,

disclosure

and

community

engagement

continues

throughout

construction and operation of the project, the borrower will, scaled to the risks and
adverse impacts of the project, establish a grievance mechanism as part of the
management system. This will allow the borrower to receive and facilitate resolution
48

Affected communities are communities of the local population within the project’s area of
influence who are likely to be adversely affected by the project. Where such consultation needs to be
undertaken in a structured manner, EPFIs may require the preparation of a Public Consultation and
Disclosure Plan (PCDP).
49

Consultation should be “free” (free of external manipulation, interference or coercion, and
intimidation), “prior” (timely disclosure of information) and “informed” (relevant, understandable and
accessible information), and apply to the entire project process and not to the early stages of the
project alone. The borrower will tailor its consultation process to the language preferences of the
affected communities, their decision-making processes, and the needs of disadvantaged or vulnerable
groups. Consultation with Indigenous Peoples must conform to specific and detailed requirements as
found in Performance Standard 7. Furthermore, the special rights of Indigenous Peoples as
recognised by host-country legislation will need to be addressed.
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of concerns and grievances about the project’s social and environmental
performance raised by individuals or groups from among project-affected
communities. The

borrower will inform the affected communities about the

mechanism in the course of its community engagement process and ensure that the
mechanism addresses concerns promptly and transparently, in a culturally
appropriate manner, and is readily accessible to all segments of the affected
communities.

Principle 7: Independent Review

For all Category A projects and, as appropriate, for Category B projects, an
independent social or environmental expert not directly associated with the borrower
will review the Assessment, AP and consultation process documentation in order to
assist EPFI's due diligence, and assess Equator Principles compliance.

Principle 8: Covenants
An important strength of the Principles is the incorporation of covenants linked to
compliance. For Category A and B projects, the borrower will covenant in financing
documentation:
a) to comply with all relevant host country social and environmental laws, regulations
and permits in all material respects;
b) to comply with the AP (where applicable) during the construction and operation of
the project in all material respects;
c) to provide periodic reports in a format agreed with EPFIs (with the frequency of
these reports proportionate to the severity of impacts, or as required by law, but not
less than annually), prepared by in-house staff or third party experts, that :
i) document compliance with the AP (where applicable), and
ii) provide representation of compliance with relevant local, state and host
country social and environmental laws, regulations and permits;
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d) to decommission the facilities, where applicable and appropriate, in accordance
with an agreed decommissioning plan.
Where a borrower is not in compliance with its social and environmental covenants,
EPFIs will work with the borrower to bring it back into compliance to the extent
feasible, and if the borrower fails to re-establish compliance within an agreed grace
period, EPFIs reserve the right to exercise remedies, as they consider appropriate.

Principle 9: Independent Monitoring and Reporting
To ensure ongoing monitoring and reporting over the life of the loan, EPFIs will, for
all Category A projects, and as appropriate, for Category B projects, require
appointment of an independent environmental and/or social expert, or require that
the borrower retain qualified and experienced external experts to verify its monitoring
information which would be shared with EPFIs.

Principle 10: EPFI Reporting
Each EPFI adopting the Equator Principles commits to report publicly at least
annually about its Equator Principles implementation processes and experience,
taking into account appropriate confidentiality considerations50.

DISCLAIMER
The adopting EPFIs view these Principles as a financial industry benchmark for
developing individual, internal social and environmental policies, procedures and
practices. As with all internal policies, these Principles do not create any rights in, or
liability to, any person, public or private. Institutions are adopting and implementing
these Principles voluntarily and independently, without reliance on or recourse to IFC
or the World Bank.

50

Such reporting should at a minimum include the number of transactions screened by each
EPFI, including the categorisation accorded to transactions (and may include a breakdown by sector
or region), and information regarding implementation.
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Exhibit I: Categorization of projects
As part of their review of a project’s expected social and environmental impacts,
EPFIs use a system of social and environmental categorization, based on IFC’s
environmental and social screening criteria, to reflect the magnitude of impacts
understood as a result of assessment.
These categories are:
_ Category A – Projects with potential significant adverse social or environmental
impacts that are diverse, irreversible or unprecedented;
_ Category B – Projects with potential limited adverse social or environmental
impacts that are few in number, generally site-specific, largely reversible and readily
addressed through mitigation measures; and
_ Category C – Projects with minimal or no social or environmental impacts.

Exhibit

IV:

Industry-Specific

Environmental,

Health

and

Safety

(EHS)

Guidelines

EPFIs will utilize the appropriate environmental, health and safety (EHS) guidelines
used by IFC which are now in place, and as may be amended from time-to-time.
IFC is using two complementary sets of EHS Guidelines available at the IFC website
(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2007b). These sets consist of all the
environmental guidelines contained in Part III of the World Bank’s Pollution
Prevention and Abatement Handbook (PPAH) which went into official use on July 1,
1998 and a Series of Environmental, Health and Safety Guidelines published on the
IFC website between 1991 and 2003. Ultimately new guidelines, incorporating the
concepts of cleaner production and environmental management systems, will be
written to replace this series of industry sector, PPAH and IFC guidelines.
Where no sector specific guideline exists for a particular project then the PPAH’s
General Environmental Guidelines and the IFC Occupational Health and Safety
Guidelines are applied, with modifications as necessary to suit the project.*

147

The table below lists both the World Bank Guidelines and the IFC Guidelines as of
March 1,2006. (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2007b)

World Bank Guidelines (PPAH)
1 Aluminum Manufacturing
2 Base Metal and Iron Ore Mining
3 Breweries
4 Cement Manufacturing
5 Chlor-Alkali Plants
6 Coal Mining and Production
7 Coke Manufacturing
8 Copper Smelting
9 Dairy Industry
10 Dye Manufacturing
11 Electronics Manufacturing
12 Electroplating Industry
13 Foundries
14 Fruit and Vegetable Processing
15 General Environmental Guidelines
16 Glass Manufacturing
17 Industrial Estates
18 Iron and Steel Manufacturing
19 Lead and Zinc Smelting
20 Meat Processing and Rendering
21 Mini Steel Mills
22 Mixed Fertilizer Plants
23 Monitoring
24 Nickel Smelting and Refining
25 Nitrogenous Fertilizer Plants
26 Oil and Gas Development (Onshore)
27 Pesticides Formulation
28 Pesticides Manufacturing
29 Petrochemicals Manufacturing
30 Petroleum Refining
31 Pharmaceutical Manufacturing
32 Phosphate Fertilizer Plants
33 Printing Industry
34 Pulp and Paper Mills
35 Sugar Manufacturing
36 Tanning and Leather Finishing
37 Textiles Industry
38 Thermal Power Guidelines for New Plants
39 Thermal Power Rehabilitation of Existing Plants
40 Vegetable Oil Processing
41 Wood Preserving Industry

IFC Guidelines
1 Aiports
2 Ceramic Tile Manufacturing
3 Constrution Materials Plants
4 Electric Power Transmission and Distribution
5 Fish Processing
6 Food and Beverage Processing
7 Forestry Operations: Logging
8 Gas Terminal Systems
9 Geothermal Projects
10 Hazardous Materials Management
11 Health Care
12 Life & Fire Safety
13 Occupational Health and Safety
14 Office Buildings
15 Offshore Oil & Gas
16 Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
17 Pesticide Handling and Application
18 Plantations
19 Port and Harbor Facilities
20 Rail Transit Systems
21 Roads and Highways
22 Telecommunications
23 Tourism and Hospitality Development
24 Waste Management Facilities
25 Wastewater Reuse
26 Wildland Management
27 Wind Energy Conversion Systems
28 Wood Products Industries

Quadro 6 - Industry Specific EHS Guidelines
Fonte: International Finance Corporation (2007b)
* Exception (the following are World Bank Guidelines not contained in the PPAH and
currently in use)
Mining and Milling - Underground
Mining and Milling - Open Pit
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Anexo D - Declaração de collevecchio sobre as instituições financeiras
e a sustentabilidade
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DECLARAÇÃO DE COLLEVECCHIO SOBRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
E A SUSTENTABILIDADE

As instituições financeiras podem e devem desempenhar um papel positivo no
avanço da sustentabilidade socioambiental. A Declaração de Collevecchio,
endossada por mais de 200 organizações da sociedade civil, convoca as instituições
financeiras a aceitar seis compromissos e a adotar as medidas a seguir
apresentadas para implementá-los como uma forma das instituições financeiras
obterem suas licenças sociais de operação. Esses compromissos refletem as
expectativas da sociedade civil sobre o papel e as responsabilidades que o setor de
prestação de serviços financeiros tem na promoção da sustentabilidade.

O papel e a responsabilidade das instituições financeiras
No contexto atual de globalização, as instituições financeiras exercem um papel
relevante na canalização dos fluxos de capitais, criando mercados financeiros e
influenciando

políticas

internacionais

que

freqüentemente

não

levam

em

consideração os indivíduos e causam danos ao meio ambiente, aos direitos
humanos e à eqüidade social.
As instituições financeiras desempenham um papel não responsável ao emprestar
recursos a companhias sem ética e a projetos altamente danosos. No hemisfério
Sul, o crescente papel das instituições financeiras no financiamento da economia
tem mostrado que elas arcam com significativa responsabilidade pelas crises
financeiras internacionais e pela elevada carga da dívida externa dos países em
desenvolvimento.
Entretanto, muitas instituições financeiras não aceitam a responsabilidade pelos
danos sociais e ambientais decorrentes de seus negócios, apesar delas serem
ávidas por conceder crédito para o crescimento da economia e por obter os
benefícios

derivados

de

seus

serviços.

Relativamente

poucas

instituições

financeiras, em seus papéis de credor, analista, garantidor, assessor ou investidor,
efetivamente usam seus poderes para deliberadamente canalizar recursos em
negócios

sustentáveis

sustentabilidade.

ou

para

encorajar

seus

clientes

a

incorporar

a
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Do mesmo modo, a grande maioria das instituições financeiras não atua proativamente na criação de mercados financeiros que valorizam as comunidades e o
meio ambiente. As instituições financeiras concentram-se na maximização do valor
do acionista e como financiadores buscam a maximização do lucro; esse duplo
enfoque significa que as instituições financeiras têm exercido um papel central na
criação de mercados financeiros que predominantemente valorizam o retorno de
curto prazo.
Esse curto horizonte gera uma intensa pressão para que as empresas apresentem
lucros no curto prazo antes de serem alcançadas metas de sustentabilidade de
prazos mais longos como, por exemplo, de estabilidade social e de proteção do meio
ambiente.
Finalmente, por meio do trabalho de entidades públicas internacionais, como a
instituição Bretton Woods, o poder das instituições financeiras tem crescido muito à
medida que os países têm desregulamentado, liberalizado e privatizado suas
economias e mercados financeiros. As instituições financeiras não somente têm
promovido ativamente essas políticas e processos, mas elas têm se beneficiado
delas para aumentar seus lucros e influência. Em vários casos, as instituições
financeiras têm injustamente se beneficiadas à custa das comunidades e do meio
ambiente. Por exemplo, durante as crises financeiras muitas instituições financeiras
impuseram elevadas taxas de risco aos países devedores, beneficiando-se ao
mesmo tempo de ajuda financeira pública.
Algumas instituições financeiras manifestaram-se contra soluções inovativas para a
crise da dívida, tal como o processo de reestruturação da dívida soberana proposto
por grupos da sociedade civil e que agora está sendo discutido no Fundo Monetário
Internacional. A opinião das instituições financeiras tem estado ausente dos esforços
relativos aos paraísos fiscais, que é uma questão que bloqueia o avanço no sentido
da eqüidade e da sustentabilidade. Como resultado, a sociedade civil vem
interrogando cada vez mais os mecanismos de prestação de contas e de
responsabilidade do setor financeiro e questionando a licença social das instituições
financeiras para operar.
Como atores principais da economia global, as instituições financeiras deveriam
aceitar um compromisso com a sustentabilidade que refletisse as melhores práticas

151

do movimento de responsabilidade social empresarial, ao mesmo tempo
reconhecendo que a adoção de medidas voluntárias não é suficiente e que deveriam
apoiar a criação de regulamentos que contribuirão para que o setor financeiro
privado avance em direção à sustentabilidade.

Seis Compromissos sobre Princípios-chave
Reconhecendo que as instituições financeiras, assim como todas as companhias,
existem como criação da sociedade para atuar no interesse público. As instituições
financeiras deveriam promover a recuperação e a proteção do meio ambiente e
promover os direitos humanos universais e a justiça social. Esses princípios
deveriam ser inerentes aos produtos e serviços financeiros que as instituições
financeiras oferecem e a maneira como conduzem os seus negócios.
As finanças e a economia têm historicamente permanecido separadas no centro
entre a base dos recursos naturais do mundo, a produção e o consumo. À medida
que atingimos o limite ecológico sobre o qual toda a economia se baseia, o setor
financeiro deveria assumir sua parte de responsabilidade para reverter os efeitos
que essa separação tem resultado. Assim, um adequado objetivo das instituições
financeiras deveria ser o de melhorar a proteção do meio ambiente e a justiça social
do que somente a maximização do retorno financeiro. Para atingir esse objetivo as
instituições financeiras deveriam adotar os seguintes seis compromissos:

1. Compromisso com a sustentabilidade
As instituições financeiras deveriam ampliar sua missão da prioridade na
maximização do lucro para uma visão sustentável do ponto de visto socioambiental.
O compromisso com a sustentabilidade iria requerer que as instituições financeiras
integrassem totalmente as considerações sobre as limitações do meio ambiente, a
eqüidade social e econômica em suas estratégias empresariais e em suas principais
áreas de negócios (incluindo crédito, investimento, mercado de capitais e
assessoramento), a fim de incluir metas de sustentabilidade em igualdade com as da
maximização do valor do acionista e da satisfação dos clientes e perseguir
ativamente a realização de negócios que promovam a sustentabilidade.
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2. Compromisso “de não provocar dano”51
As instituições financeiras deveriam comprometer-se a não causar dano, prevenindo
e minimizando os impactos negativos sociais e/ou ambientais associados as suas
carteiras de ativos e aos seus negócios. As instituições financeiras deveriam criar
políticas, procedimentos e padrões baseados no Princípio da Precaução para
minimizar dano ambiental e social, melhorar as condições sociais e ambientais onde
seus clientes operam e evitar a participação em negócios que ameaçam à
sustentabilidade.

3. Compromisso com a responsabilidade
As instituições financeiras deveriam ter total responsabilidade pelos impactos
ambientais e sociais decorrentes de seus negócios. As instituições financeiras
deveriam também arcar integral e justamente com a parcela dos riscos que aceitam
e criam. Isso inclui riscos financeiros, assim como os custos sociais e ambientais
que atualmente ficam a cargo das comunidades.

4. Compromisso com a prestação de contas
As instituições financeiras deveriam prestar contas às suas partes interessadas,
particularmente aquelas que são afetadas pelas companhias e negócios que
financiam. Prestação de contas significa que as partes interessadas deveriam ter
uma voz influente nas decisões financeiras que afetam a qualidade do local onde
vivem e de suas vidas – ambos visando assegurar que os direitos das partes
interessadas estão protegidos pela lei e por práticas e procedimentos adotados
pelas próprias instituições financeiras.

5. Compromisso com a transparência
As instituições financeiras deveriam ser transparentes com as partes interessadas,
não somente através da divulgação ampla, regular e padronizada, mas também
51

“não causar nenhum dano”- precauções que as instituições financeiras devem tomar para
constituir uma carteira de ativos política e ecologicamente correta.
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atendendo às necessidades das partes interessadas por informação especializada
sobre as políticas, procedimentos e transações das instituições financeiras.
Confidencialidade bancária não deveria ser utilizada como justificativa para sonegar
informações às partes interessadas.

6. Compromisso com a sustentabilidade dos mercados e da governança52
As instituições financeiras deveriam assegurar que os mercados sejam mais
capazes de melhorar a sustentabilidade, dando total apoio a políticas públicas,
regulação e/ou mecanismos de mercado que promovem a sustentabilidade e que
estimulam o reconhecimento do custo total das externalidades sociais e ambientais.

52

Governança sustentável – prática padronizada pela concepção da ética, transparência e
compromisso com os parâmetros estabelecidos.
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Anexo E - Avaliação de impacto ambiental
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No contexto da área de atuação do projeto, conforme for o caso, o relatório de
Avaliação Ambiental deverá tratar das seguintes questões:

a) avaliação das condições ambientais e sociais básicas;
b) exigências de acordo com as leis e regulamentações do país em questão,
tratados e acordos internacionais aplicáveis;
c) desenvolvimento sustentável e utilização de recursos naturais renováveis;
d) proteção da saúde humana, de propriedades culturais e da biodiversidade,
incluindo espécies ameaçadas e ecossistemas sensíveis;
e) utilização de substâncias perigosas;
f) principais riscos;
g) saúde e segurança no trabalho;
h) prevenção contra incêndio e segurança à vida;
i) impactos socioeconômicos;
j) aquisição e utilização de terras;
k) repovoamento involuntário;
l) impactos em povos e comunidades nativas;
m) impactos cumulativos sobre projetos existentes, sobre o projeto proposto e sobre
projetos futuros previstos;
n) participação das partes afetadas na elaboração, revisão e implementação do
projeto;
o) consideração de alternativas ambientais e sociais exeqüíveis;
p) produção, distribuição e utilização eficiente da energia;
q) prevenção à poluição e minimização de resíduos, controles de poluição (efluentes
líquidos e emissões aéreas) e gerenciamento de resíduos sólidos e químicos.

156

Exhibit II:
Illustrative list of potential social and environmental issues to be addressed in
the
Social and Environmental Assessment documentation
In the context of the business of the project, the Assessment documentation will
address, where applicable, the following issues:
a) assessment of the baseline social and environmental conditions;
b) consideration of feasible environmentally and socially preferable alternatives;
c) requirements under host country laws and regulations, applicable international
treaties and agreements;
d) protection of human rights and community health, safety and security (including
risks, impacts and management of project’s use of security personnel);
e) protection of cultural property and heritage;
f) protection and conservation of biodiversity, including endangered species and
sensitive ecosystems in modified, natural and critical habitats, and identification of
legally protected areas;
g) sustainable management and use of renewable natural resources (including
sustainable resource management through appropriate independent certification
systems);
h) use and management of dangerous substances;
i) major hazards assessment and management;
j) labour issues (including the four core labour standards), and occupational health
and safety;
k) fire prevention and life safety;
l) socio-economic impacts;
m) land acquisition and involuntary resettlement;
n) impacts on affected communities, and disadvantaged or vulnerable groups;
o) impacts on indigenous peoples, and their unique cultural systems and values;
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p) cumulative impacts of existing projects, the proposed project, and anticipated
future projects;
q) consultation and participation of affected parties in the design, review and
implementation of the project;
r) efficient production, delivery and use of energy;
s) pollution prevention and waste minimization, pollution controls (liquid effluents and
air emissions) and solid and chemical waste management.

Note: The above list is for illustrative purposes only. The Social and Environmental
Assessment process of each project may or may not identify all issues noted above,
or be relevant to every project.
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Anexo F - Exhibit III: International Finance Corporation(IFC) Performance
Standards on Social and Environmental Sustainability
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Exhibit III: IFC Performance Standards on Social and Environmental
Sustainability

As of April 30, 2006, the following list of IFC Performance Standards were applicable:
_ Performance Standard 1: Social & Environmental Assessment & Management
System
_ Performance Standard 2: Labor and Working Conditions
_ Performance Standard 3: Pollution Prevention and Abatement
_ Performance Standard 4: Community Health, Safety and Security
_ Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement
_ Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural
Resource Management
_ Performance Standard 7: Indigenous Peoples
_ Performance Standard 8: Cultural Heritage

Note: The IFC has developed a set of Guidance Notes to accompany each
Performance Standard. While not formally adopting the Guidance Notes, EPFIs or
borrowers may use the Guidance Notes as useful points of reference when seeking
further guidance on or interpretation of the Performance Standards. The IFC
Performance Standards, Guidance Notes and Industry Sector EHS Guidelines can
be found at International Finance Corporation (2007b).
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Anexo G - Dados do setor financeiro brasileiro
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Dados do Setor Financeiro Brasileiro

O Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos de regulação e fiscalização o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco Central do Brasil (BCB), a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) - aos quais estão
subordinadas diversas entidades e instituições.
O Conselho Monetário Nacional é o órgão deliberativo máximo do Sistema
Financeiro Nacional. A ele compete estabelecer as diretrizes gerais das políticas
monetária, cambial e creditícia, regular as condições de constituição, funcionamento
e fiscalização das instituições financeiras e disciplinar os instrumentos de política
monetária e cambial.
O CMN é constituído pelo Ministro de Estado da Fazenda (Presidente), pelo Ministro
de Estado do Planejamento e Orçamento e pelo Presidente do Banco Central do
Brasil. Junto ao CMN funciona a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (Comoc),
composta pelo Presidente do Banco Central, na qualidade de Coordenador, pelo
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo Secretário Executivo do
Ministério do Planejamento e Orçamento, pelo Secretário Executivo do Ministério da
Fazenda, pelo Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, pelo
Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e por quatro diretores do
banco Central, indicados por seu Presidente.
Está previsto o funcionamento também junto ao CMN de comissões consultivas de
Normas e Organização do Sistema Financeiro de Mercado de Valores Mobiliários e
de Futuros, de Crédito Rural, de Crédito Industrial, de Crédito Habitacional e para
Saneamento e Infra-Estrutura Urbana, de Endividamento Público e de Política
Monetária e Cambial , como detalha os Quadros 6 e 7 a seguir;
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Quadro 7 – Estrutura do sistema financeiro nacional
Fonte: Banco Central do Brasil (2006)
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Quadro 8 – Estrutura do sistema financeiro nacional por competência
Fonte: Banco Central do Brasil (2006)

Os bancos têm grande poder de influência no cotidiano de governos, empresas,
comunidades e cidadãos. Uma de suas funções mais importantes é contribuir para a
geração de riquezas, através do crédito, especialmente aquele direcionado para o
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setor produtivo. A carteira de crédito do SFN totalizava R$ 568 bilhões em junho de
2005 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2006). O incremento da carteira nos últimos
anos está relacionado principalmente com operações para pessoa física, em
especial empréstimos consignados em folha de pagamento. O Brasil está entre os
países que menos utilizam crédito como fator de desenvolvimento, como mostra a
relação Crédito/PIB, uma das mais baixas do mundo como mostra a Figura 22:

Figura 22 – Relação crédito/PIB do Brasil em relação a outros países
Fonte: Meirelles (2006)

Esta relação vem melhorando, porém não de forma suficiente para equipará-la a
padrões internacionais ou atender às necessidades de crescimento. Tal incremento
está direcionado para comércio, pessoas físicas e financiamentos rurais. O
crescimento industrial observado no Brasil na metade de 2004 está muito mais
associado ao crédito na ponta (consumidores, comerciantes e famílias) do que ao
financiamento

à

indústria

(INSTITUTO

DE

ESTUDOS

PARA

O

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2004). O mercado de crédito incipiente refletese negativamente no desenvolvimento, já que reduz a disponibilidade de crédito
para o investimento produtivo. Mais recentemente vêm sendo feitos esforços para
minimizar tais problemas, através de políticas governamentais voltadas para a
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melhoria do mercado de crédito, desregulamentação e aperfeiçoamento do ambiente
de negócios, entre outros. Embora não se possa relacionar diretamente tais
esforços, a relação crédito/PIB mostra alguma evolução, conforme Figura 23.

RELAÇÃO CRÉDITO X PIB

Figura 23 – Evolução da relação crédito/PIB no Brasil
Fonte: Meirelles (2006)

Ações governamentais como a nova Lei de Falências e o cadastro positivo de
crédito poderão contribuir para reduzir “spreads” e taxas e solucionar os problemas
do crédito no Brasil. Porém, são necessárias outras medidas, como revisão de
tributos sobre a intermediação financeira, redução do depósito compulsório dos
bancos, maior concorrência na oferta de crédito, via bancos públicos, e estímulo à
intermediação

não

bancária

(INSTITUTO

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2004).

DE

ESTUDOS

PARA

O
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Capital estrangeiro no SFN

De acordo com dados do Banco Central do Brasil (2006), a distribuição por país de
origem dos investimentos estrangeiros no Brasil, registrou em 2004 a presença pela
ordem de ativos totais, de instituições bancárias dos Países Baixos (27,77%), da
Espanha (26,67%), dos EUA (21,05%) e do Reino Unido (13,19%) –tabela 1 que, se
comparado a 2003 –tabela 1/ Dez-2003

revelou uma distribuição bastante

semelhante, com pequenas alterações, o que indica tão-somente acomodação das
respectivas participações relativas. Essa estabilidade na participação relativa dos
países de origem dos investidores estrangeiros verificou-se em virtude de duas
significativas operações que se realizaram entre conglomerados de mesma
nacionalidade. As aquisições do Fleet Boston Financial Corporation pelo Bank of
American Corporation, nos EUA, e a do Crédit Lyonnais pelo Crédit Agricole, na
França, refletiram-se nos controles das subsidiárias brasileiras, sem, no entanto
interromper suas operações.
Um olhar em perspectiva sobre os últimos oito anos mostra que o quantitativo dos
bancos com controle estrangeiro mais que dobrou, de 1996 até 2001, tendo se
acomodado em torno de 50 instituições em 2004. Em contrapartida, nesse período
todos os outros estratos tiveram significativas reduções, cujos quantitativos também
se acomodaram a partir de 2001- tabela 2. Apreciando-se a participação do estrato
dos bancos com controle estrangeiro vis-à-vis o estrato dos bancos nacionais,
públicos e privados em conjunto, essa acomodação no quantitativo a partir de 2001
também resultou em estabilização na sua participação no Patrimônio Líquido do
segmento bancário como um todo - tabela 3. A perda de participação dos bancos
com controle estrangeiro evidenciado

nas rubricas de Patrimônio Líquido e de

Captação Externa, de 2001 a 2004, revelou a estratégia dos investidores
estrangeiros, já mencionada anteriormente, de redirecionar sua presença no SFN
por

intermédio

consolidadas.

de

participações

societárias

em

instituições

nacionais

já
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Tabela 1- Participação percentual de capitais externos no total de
Investimentos estrangeiros no segmento bancário
Patrimônio Ativos Totais Depósitos Operações de Crédito
América do Sul

1,29%

0,80%

0,54%

1,36%

Uruguai

1,03%

0,75%

0,54%

1,34%

Argentina

0,26%

0,05%

0,00%

0,02%

Ásia

1,78%

1,02%

0,80%

1,31%

Japão

1,72%

1,01%

0,80%

1,31%

Coréia do Sul

0,06%

0,01%

0,00%

0,00%

EUA

17,07%

21,05%

14,91%

19,59%

Europa (1)

79,86%

77,14%

83,75%

77,74%

Reino Unido

7,04%

13,19%

23,12%

14,96%

Suíça

1,06%

1,09%

1,26%

1,07%

Suécia

0,23%

0,26%

0,12%

0,75%

Europa - 'Zona do Euro'

71,53%

62,60%

59,25%

60,96%

Países Baixos

33,47%

27,77%

31,65%

33,35%

Espanha

32,26%

26,67%

22,23%

18,56%

Alemanha

3,30%

4,53%

3,89%

7,15%

França

1,81%

3,22%

1,13%

1,51%

Luxemburgo

0,49%

0,18%

0,24%

0,13%

Portugal

0,20%

0,22%

0,12%

0,25%

100,00%

100,00%

100,00%

Total dos Bancos Estrangeiros
ou com Controle Estrangeiro 100,00%
(2)

Fonte: Banco Central do Brasil (2006)
1/ Total da Europa inclui países da 'Zona do Euro'.
2/ Controle estrangeiro é a participação estrangeira superior a
50% do capital votante.
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Tabela 2- Quantitativo de bancos pela estrutura de capital
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Dez

Dez

Dez

Dez

Dez

Dez

Dez

Dez

Dez

Públicos (2)

32

27

22

19

17

15

15

15

14

Privados

198

190

182

175

175

167

152

150

150

Nacionais

131

118

105

95

91

81

76

78

82

26

23

18

15

14

14

11

10

10

25

33

43

50

57

61

56

53

49

16

16

16

15

13

11

9

9

9

230

217

204

194

192

182

167

165

164

Bancos (1)

Nacionais

com

Participação
Estrangeira (3)
Controle
Estrangeiro (4)
Estrangeiros
(5)
Total

Fonte: Banco Central do Brasil (2006)

1/ Inclúi bancos múltiplos, bancos comerciais e caixa econômica.
2/ Inclúi caixas econômicas (estaduais, em funcionamento até Jan/1999,
e a Caixa Econômica Federal).
3/ Inclúi bancos que detém participação estrangeira.
4/ Bancos múltiplos e comerciais com controle estrangeiro (exceto filiais).
5/ Filiais de bancos estrangeiros.
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Tabela 3- Participação dos bancos no patrimônio líquido e na captação
externa do segmento bancário
Instituição

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

76,58

72,50

68,73

63,49

59,98

58,16

56,32

61,56

54,31

11,41

14,29

21,86

25,45

28,31

30,72

32,89

28,06

27,09

10,74

11,66

7,82

9,26

9,70

9,39

8,62

8,14

16,04

68,23

57,99

53,70

45,23

45,52

50,42

48,33

53,87

52,65

25,13

26,50

27,25

38,93

42,41

37,25

36,00

31,78

27,50

6,64

15,51

19,05

15,84

12,07

12,33

15,67

14,35

19,85

Bancos
Nacionais
(Públicos e
Privados)
%

no

Bancos com

Patrimônio

Controle

do

Estrangeiro

Segmento
Bancário

Bancos com
Participação
Estrangeira
Bancos
Nacionais
(Públicos e
Privados)
%
Bancos com
Controle
Estrangeiro

Captação
Externa
do
Segmento
Bancário

Bancos com
Participação
Estrangeira

Fonte: Banco Central do Brasil (2006)
Nota: Eventuais divergências com dados anteriormente divulgados decorrem de
correção na coleta dos dados.
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Figura 24 – Participação no patrimônio
Fonte: Banco Central do Brasil (2006)

Figura 25 – Participação na captação externa
Fonte: Banco Central do Brasil (2006)

Ainda segundo Banco Central do Brasil (2006), a reestruturação do SFN promovida
a partir da criação dos bancos múltiplos, em 1988, com o Plano de Estabilidade
Financeira, em 1994 e, posteriormente, a partir de 1995, com a implementação de
medidas que possibilitaram aos investidores estrangeiros atuar ou ampliar sua
participação no sistema financeiro no País, atraiu capitais externos que estimularam
a concorrência, resultando em aumento da presença de instituições bancárias com
controle estrangeiro e em crescimento de sua participação nas rubricas mais
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importantes do SFN até o ano de 2001- tabela 4. Essa nova realidade induziu pronta
resposta por parte das instituições nacionais, tanto públicas quanto privadas, no
sentido de ajustar-se ao novo cenário competitivo, levando à reavaliação de
estratégias com vistas a sustentar ganhos de escala que garantam rentabilidade em
um ambiente de juros declinantes, cenários vislumbrado para o médio prazo por
todos os participantes do segmento bancário.

Tabela 4 - Participação percentual das instituições do segmento
bancário no patrimônio líquido deste segmento
Em percentual
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Instituição do segmento bancário
Dez Dez Dez Dez Dez Dez Dez Dez

Dez

Bancos Públicos(+ Caixas Estaduais) 12,4 11,5 11,4 11,1 5,7

3,5

4,6

4,3

4,7

Banco do Brasil

11,9 11,8 10,0 9,7

9,9

8,8

7,8

8,3

8,7

Caixa Econômica Federal

8,9

3,8

3,9

3,9

3,9

4,1

Bancos Privados Nacionais

54,2 51,8 49,8 46,7 50,3 51,1 48,7 53,2 52,9

Bancos com Controle Estrangeiro

11,4 14,3 21,9 25,5 28,3 30,7 32,9 28,1 27,1

Cooperativas de Crédito

1,3

Total

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9,1

1,6

Fonte: Banco Central do Brasil (2006)

5,4

1,6

5,2

1,8

2,0

2,0

2,2

2,2

2,6
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Anexo H - United Nations Environmental Programme (UNEP) Statement by
Financial Institutions on the Environment & Sustainable Development
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UNEP Statement by Financial Institutions on the Environment & Sustainable
Development - As revised – May 1997

We members of the financial services industry recognize that sustainable
development depends upon a positive interaction between economic and social
development, and environmental protection, to balance the interests of this and
future generations. We further recognize that sustainable development is the
collective responsibility of government, business, and individuals. We are committed
to working cooperatively with these sectors within the framework of market
mechanisms toward common environmental goals.
1. Commitment to Sustainable Development
1.1 We regard sustainable development as a fundamental aspect of sound business
management.
1.2 Believe that sustainable development can best be achieved by allowing markets
to work within an appropriate framework of cost-efficient regulations and economic
instruments. Governments in all countries have a leadership role in establishing and
enforcing long-term common environmental priorities and values.
1.3 We regard the financial services sector as an important contributor towards
sustainable development, in association with other economic sectors.
1.4 We recognize that sustainable development is a corporate commitment and an
integral part of our pursuit of good corporate citizenship.
2. Environmental Management and Financial Institutions
2.1 We support the precautionary approach to environmental management, which
strives to anticipate and prevent potential environmental degradation.
2.2 We are committed to complying with local, national, and international
environmental regulations applicable to our operations and business services. We
will work towards integrating environmental considerations into our operations, asset
management, and other business decisions, in all markets.
2.3 We recognize that identifying and quantifying environmental risks should be part
of the normal process of risk assessment and management, both in domestic and
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international operations. With regard to our customers, we regard compliance with
applicable environmental regulations and the use of sound environmental practices
as important factors in demonstrating effective corporate management.
2.4 We will endeavor to pursue the best practice in environmental management,
including energy efficiency, recycling and waste reduction. We will seek to form
business relations with partners, suppliers, and subcontractors who follow similarly
high environmental standards.
2.5 We intend to update our practices periodically to incorporate relevant
developments in environmental management. We encourage the industry to
undertake research in these and related areas.
2.6 We recognize the need to conduct internal environmental reviews on a periodic
basis, and to measure our activities against our environmental goals.
2.7 We encourage the financial services sector to develop products and services
which will promote environmental protection.
3. Public Awareness and Communication
3.1 We recommend that financial institutions develop and publish a statement of their
environmental policy and periodically report on the steps they have taken to promote
integration of environmental considerations into their operations.
3.2 We will share information with customers, as appropriate, so that they may
strengthen their own capacity to reduce environmental risk and promote sustainable
development.
3.3 We will foster openness and dialogue relating to environmental matters with
relevant audiences, including shareholders, employees, customers, governments,
and the public.
3.4 We ask the United Nations Environment Programme (UNEP) to assist the
industry to further the principles and goals of this Statement by providing, within its
capacity, relevant information relating to sustainable development.
3.5 We will encourage other financial institutions to support this Statement. We are
committed to share with them our experiences and knowledge in order to extend best
practices.
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3.6 We will work with UNEP periodically to review the success in implementing this
Statement and will revise it as appropriate.
We, the undersigned, endorse the principles set forth in the above statement and will
endeavor to ensure that our policies and business actions promote the consideration
of the environment and sustainable development.

